
 

ΠΕΜΕΝ -  «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» -  ΠΕΕΜΑΓΕΝ  

ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΟΥΜΕ  
μέτρα προστασίας  
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΥΣΩΝΑ 

Σ ε συνθήκες καύσωνα 45ο  Κελσίου, σε 
συνδυασμό με τις μειώσεις των οργα-

νικών συνθέσεων και την εντατικοποίηση της 
δουλειάς 14 - 16 ώρες δουλειά την ημέρα των 
ναυτεργατών στα μηχανοστάσια, στο κατά-
στρωμα και στους χώρους ενδιαίτησης, στην 
Ακτοπλοΐα και τα Πορθμεία, γίνεται με την 
κατάφωρη παραβί-
αση υγιεινής και 
ασφάλειας των ναυ-
τεργατών, με την 
πλήρη κάλυψη των 
εφοπλιστών από τη 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 
- ΑΝΕΛ - το ΥΕΝ 
όπως και από τις 
προηγούμενες ΝΔ, 
ΠΑΣΟΚ  θέτοντας 
σε αυξημένους κιν-
δύνους γενικότερα 
την ασφάλεια της 
ανθρώπινης ζωής  στη  Θάλασσα.  

«Κέρδη και εργατικά συμφέροντα δε συμ-
βιβάζονται, γι’ αυτό και ποτέ δεν παίρνονται 
ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας των 
εργαζομένων», τονίζει το ΠΑΜΕ και συνεχί-
ζει «Είναι στο χέρι μας, στο χέρι των ταξικών 
σωματείων να απαιτήσουν και να επιβάλλουν 
ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας και 
ασφάλειας των εργαζομένων γενικά και ειδι-
κότερα σε συνθήκες καύσωνα.  

Απαιτείται επόμενα η πρωτοβουλία και η 
ενεργητική παρέμβαση των ίδιων των ταξι-
κών σωματείων, των επιτροπών Υγιεινής και 
Ασφάλειας, των ίδιων των εργαζομένων που 
πρέπει να οργανωθούν στα συνδικάτα, να τα 
μαζικοποιήσουν και να παλέψουν για την  
εφαρμογή από τους εργοδότες όλων των ανα-
γκαίων μέτρων προστασίας της υγείας και 
ασφάλειας τους, να παλέψουν για τον ουσια-
στικό έλεγχο της εργοδοτικής ευθύνης από 
τους ελεγκτικούς μηχανισμούς για τη λήψη 
αυτών των μέτρων.»  

Ο  νέος κύκλος της αντιλαϊκής 
επίθεσης κυβέρνησης – ΕΕ 

- ΔΝΤ, που είναι σε εξέλιξη στην  
πορεία προς την 3η «αξιολόγηση», οι 
παρεμβάσεις και οι αναδιαρθρώσεις 
που στοχεύουν στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας - της κερδοφο-
ρίας του κεφαλαίου, αποτελούν τον 
καταλύτη των αντιλαϊκών μέτρων της 
«επόμενης μέρας». 

«Μετά το καλοκαίρι θα επιστρέ-
ψουμε για την 3η αξιολόγηση» δηλώ-
νουν  εκπρόσωποι  της ΕΕ και του  
ΔΝΤ, σηματοδοτώντας νέο μπαράζ      
αντεργατικών  μέτρων.  

Σε κάθε περίπτωση, η πορεία 
εφαρμογής της αντιλαϊκής συμφωνίας 
κυβέρνησης – κουαρτέτου θα συνο-
δεύεται από την παραπέρα κατα-
κρεούργηση των μισθών,  των συντά-
ξεων, του αφορολόγητου ορίου και 
των προνοιακών επιδομάτων της 
εργατικής – λαϊκής οικογένειας. Στην 
προκρούστεια κλίνη μπαίνει το δικαί-
ωμα της απεργίας, τα εργατικά δι-
καιώματα που κατάκτησε η εργατική 
τάξη με σκληρούς αγώνες, κόντρα 
στους εφο0πλιστές, το κεφάλαιο 

Την ίδια ώρα, έρχεται στην επιφά-
νεια ο χαρακτήρας της αντιλαϊκής 
διαπραγμάτευσης κυβέρνησης, ΕΕ – 
ΔΝΤ αλλά και των ενδοαστικών αντα-
γωνισμών που εκδηλώνονται γύρω 
από το καθεστώς της φοροασυλίας 
των Ελλήνων εφοπλιστών της ποντο-
πόρου ναυτιλίας.  

Σε αυτό το φόντο, ο Β. Σόιμπλε 
για μια ακόμη φορά τόνισε ότι       
«το κόμμα του πρωθυπουργού κ. 

Τσίπρα είχε υποσχεθεί προεκλογι-
κά ότι θα καταργούσε τα προνόμια 
των εφοπλιστών. Η κυβέρνηση   
δεν το έκανε για τους δικούς της     
λόγους. Είναι απόφαση της ελλη-
νικής κυβέρνησης και της Βουλής   
οι εφοπλιστές να προστατεύονται, 
αλλά να γίνονται αλλού περικοπές».   
Μάλιστα, σε ερώτηση σχετικά με την 
εφαρμογή φορολογικών προνομίων 
που ψηφίστηκαν από τη γερμανική 
Βουλή για το γερμανικό εφοπλιστικό 
κεφάλαιο, ο Β. Σόιμπλε υποστήριξε: 
«Απλώς υπέδειξα ότι η ελληνική 
κυβέρνηση εξήγγειλε κάτι και στη 
συνέχεια επέλεξε άλλο δρόμο. Η 
διαφορά είναι πρωτίστως ότι εμείς 
δεν ζητούμε από τους Έλληνες 
φορολογουμένους εγγυήσεις για 
τη Γερμανία». 

Στο ίδιο μήκος κύματος ο Θ.     
Βενιάμης πρόεδρος της Ένωσης 
Ελλήνων Εφοπλιστών σε ραδι-
οφωνική συνέντευξη στις 8/6/2017 
στον «Alpha 9,89», με αφορμή τις 
δηλώσεις του υπουργού οικονομι-
κών της Γερμανίας Β. Σόιμπλε για 
το φορολογικό πλαίσιο που διέπει 
την ελληνική ναυτιλία, υπερασπί-
στηκε τον πρωθυπουργό, την κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ όπως και 
τις προηγούμενες κυβερνήσεις ΝΔ, 
ΠΑΣΟΚ, το θεσμικό πλαίσιο για τη 
ναυτιλία, τα προνόμια και τη φορο-
λογική ασυλία που τους παρέχει το 
αστικό κράτος.  

Ταυτόχρονα με απύθμενο θράσος 
ο Θ Βενιάμης χαρακτήρισε «ακραίες 
τις θέσεις» των ναυτεργατών, της 
ΠΕΜΕΝ, του ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ και των 
άλλων δυνάμεων που συσπειρώνο-
νται στο ΠΑΜΕ, δηλαδή το δικαίωμα 
στη  δουλειά, κλαδική Σ.Σ. Εργασίας 
και κοινωνική ασφάλιση, ικανοποί-
ηση των σύγχρονων αναγκών των 
ναυτεργατών!  Εγκωμίασε τον  
«κοινωνικό εταιρισμό» εφοπλιστών - 
εργατικής αριστοκρατίας της ΠΝΟ, 
μηχανισμό χειραγώγησης των ναυ-
τεργατών. Το 72% του ελληνόκτητου 
στόλου και το 88% του Γερμανικού 
αντίστοιχα είναι σε σημαίες ευκαιρί-
ας, αλλά και το σύνολο της ναυτιλίας 

με σημαίες των κρατών μελών της ΕΕ 
λειτουργούν με τη στρατηγική του 
κεφαλαίου, με κριτήριο το καπιταλι-
στικό κέρδος. Ο καπιταλισμός είναι 
αδυσώπητος. Αμύθητα κέρδη για το 
εφοπλιστικό κεφάλαιο και από την 
άλλη ένταση της εκμετάλλευσης  
όξυνση όλων των προβλημάτων των 
ναυτεργατών, δεινά για τους ανθρώ-
πους του μόχθου τους εργάτες της 
θάλασσας 

Όλα αυτά την ώρα που οξύνεται    
ο ενδοκλαδικός ανταγωνισμός, όχι 
μόνο με παραδοσιακές ναυτιλιακές 
χώρες αλλά και με αναδυόμενες ναυ-
τιλιακές δυνάμεις, όπως για παρά-
δειγμα η Κίνα. Διακαής πόθος των 
Ελλήνων εφοπλιστών είναι η αξιοποί-
ηση του έμπειρου εργατικού δυναμι-
κού της χώρας με τους πιο ευνοϊκούς 
για αυτούς όρους. 

Στόχος των εφοπλιστών, σε συ-
νεργασία με τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ – ΑΝΕΛ, τη στήριξη της ΝΔ, του 
ΠΑΣΟΚ και των άλλων κομμάτων  
του κεφαλαίου είναι η κατάργηση      
των ΣΣΕ, των κοινωνικοασφαλιστι-
κών δικαιωμάτων. 

Ήδη πολλές εταιρείες, μεταξύ των 
οποίων και εκείνη συμφερόντων του 
προέδρου της Ένωσης Ελλήνων  
Εφοπλιστών, υπογράφουν ατομικές 
συμβάσεις με Έλληνες ναυτεργάτες 
με βάση τη σύμβαση της εργοδοτικής 
Διεθνούς Οργάνωση Μεταφορών  
(ITF – IBF), δηλαδή με βασικό         
μηνιαίο μισθό 601,00 αμερικάνικα  
δολάρια (περίπου  550 ευρώ) 
και 44 ώρες εβδομαδιαία εργασία. 
Παραβιάζει δηλαδή την ΣΣΕ ελλη-
νικών ποντοπόρων πλοίων που 
είναι 1.117,35 ευρώ μηνιαίος    
μισθός και τις ώρες εργασίας, που 
είναι 40 ώρες την εβδομάδα. 

Τα ταξικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, 
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ κατήγγει-
λαν τις δηλώσεις του Β. Σόιμπλε και 
του Θ. Βενιάμη, την αντεργατική πολι-
τική των εφοπλιστών, του κεφαλαίου. 
Η ταξική πάλη συνεχίζεται με νέους 
αγώνες, για την ικανοποίηση των 
σύγχρονων αναγκών της εργατικής 
τάξης. 

«Μ ε τους εργα-
ζόμενους όλων 

των χωρών για έναν κόσμο 
χωρίς εκμετάλλευση, πολέ-
μους, προσφυγιά». Κάτω 
από αυτό το σύνθημα,          
χιλιάδες εργαζόμενοι, αυτό
-απασχολούμενοι, αγρότες, 
συνταξιούχοι, νέες και νέοι 
απ' όλη τη χώρα, δεκάδες 
συνδικαλιστικές οργανώσεις 
από την Ελλάδα, μαζί       
με συνδικαλιστικές αντι-
προσωπείες από άλλες 
χώρες, με τη συμμετοχή 
τους στο Διήμερο Βαλκα-
νικής Αντιπολεμικής και 
Α ν τ ι ι μ π ε ρ ι α λ ι σ τ ι κ ή ς    
Δράσης Συνδικάτων, που  
οργάνωσε το ΠΑΜΕ στη 
Θεσσαλονίκη , έστειλαν 
ισχυρό μήνυμα:  

Δεν βάζουμε τη ζωή μας 
κάτω από την ξένη σημαία 
του κεφαλαίου - Υψώνουμε 
ψηλά τη σημαία των συμφε-
ρόντων της εργατικής τάξης 
- Δυναμώνουμε την αλλη-
λεγγύη - Παλεύουμε για την 
εξάλειψη του ίδιου του    

συστήματος που γεννά την 
εκμετάλλευση, τη φτώχεια 
και  τους  πολέμους! 

Το  Διήμερο  ξεκίνησε  
το  Σάββατο 24/6  με  την  
πανελλαδική συγκέντρω-
ση και τη μεγάλη  διαδή-
λωση, που κατέληξε στο 
ΝΑΤΟικό στρατηγείο που 
εδρεύει στην πόλη. Συνε-
χίστηκε και ολοκληρώθηκε 
την Κυριακή 25/6  με τη   
Διεθνή Συνάντηση Συνδι-
κάτων και Συνδικαλιστών 
από τα Βαλκάνια και χώ-
ρες της ευρύτερης περιο-
χής, που πραγματοποιήθηκε 
σε αίθουσα του Εργατικού      
Κέντρου. 

Στην κινητοποίηση συμ-
μετείχαν με αποφάσεις τους 
114 συνδικαλιστικές οργα-
νώσεις, μεταξύ των οποίων 
12 Ομοσπονδίες, 8 Εργατι-
κά Κέντρα και τα ναυτερ-
γατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ  
-  ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ -  ΠΕΕ-
ΜΑΓΕΝ - ΠΕΣ-ΝΑΤ - 
ΠΕΠΡΝ.  

(Συνέχεια στη σελ. 4) 

Ιούνης - Ιούλης 2017 

Χρόνος 43ος  

Αριθμός φύλλου 606 

Δεν θα ζήσουμε σαν σκλάβοι!  
Η μόνη ελπιδοφόρα επιλογή           

βρίσκεται στους ταξικούς αγώνες, 
στην ανασύνταξη του εργατικού 

κινήματος και την ενίσχυση        
της αντικαπιταλιστικής - αντιμονο-
πωλιακής πάλης της κοινωνικής 
συμμαχίας, για την κατάκτηση         
της εργατικής εξουσίας, την            
ικανοποίηση των σύγχρονων     

αναγκών της εργατικής τάξης. 

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Με ισχυρή «Αγωνιστική Ενότητα»  

απαντούμε στα οξυμένα προβλήματα 

Η χηρό μήνυμα σε Εφοπλιστές - Κυβέρ-
νηση - Διοίκηση έστειλαν οι σπουδα-

στές με την ανάδειξη της «Αγωνιστικής  
Ενότητας Πλοιάρχων-Μηχανικών» (ΑΓ.ΕΝ.) 
σε πρώτη δύναμη με αυτοδύναμη       
πλειοψηφία στο διοικητικό συμβούλιο 
του σπουδαστικού συλλόγου της ΑΕΝ       

Ασπροπύργου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, καταδι-
κάζοντας ταυτόχρονα την άθλια κατάσταση που επι-
κρατεί στις ναυτικές σχολές, συνολικότερα στη ναυτική 
εκπαίδευση, την ίδια τη ζωή τους στο καράβι και στην 
στεριά.  

Από τους 281 ψηφίσαντες 131 σπουδαστές επέλεξαν το 
ψηφοδέλτιο της ΑΓ.ΕΝ. που εκλέγει 4 έδρες, 23 ψηφοδέλτια 
ήταν άκυρα και 12 λευκά, ενώ η ΑΕΠ - ΠΟΡΕΙΑ, που στηρί-
χτηκε από τους εφοπλιστές, την κυβέρνηση και την διοίκηση 
της σχολής, έλαβε 115 ψήφους και 3 έδρες.     

«Η υπερψήφιση του ψηφοδελτίου της ΑΓ.ΕΝ. είναι   
μήνυμα αισιοδοξίας και αγωνιστικής ανάτασης! Με νέες 
δυνάμεις θα συνεχίσουμε τον αγώνα για τα οξυμένα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στη σχολή και τη 
ζωή μας», τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΑΓ.ΕΝ.     

Η  ένταση της επιθετικότητας εφοπλι-
στών, κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, 

ΕΕ, ΔΝΤ με τη στήριξη της ΝΔ και των 
άλλων κομμάτων του κεφαλαίου, στο σύ-
νολο των δικαιωμάτων των ναυτεργατών, 
καθιστά επιτακτική την ανάγκη της οργά-
νωσης της πάλης των ναυτεργατών, με 
νέους απεργιακούς αγώνες σε όλες τις 
κατηγορίες καραβιών, διεκδικώντας μαζί 
με τις δυνάμεις που συσπειρώνονται στο 
ΠΑΜΕ, την αναπλήρωση των απωλειών 
και την ικανοποίηση όλων των σύγχρο-
νων αναγκών  

Πριν στεγνώσει το μελάνι από 
τα αντιλαϊκά  μέτρα του 4ου μνη-
μονίου κυβέρνησης – «κουαρ-
τέτο», προετοιμάζονται για την 
3η αξιολόγηση που θα γίνει το 
Φθινόπωρο, με νέο μπαράζ    
αντεργατικών μέτρων -συνθήκες 
γαλέρας- για τους ναυτεργάτες 
στα καράβια, την εργατική τάξη 
και τα λαϊκά στρώματα σε όλους 
τους χώρους δουλειάς και τους 
κλάδους, προαπαιτούμενα για 
την ενίσχυση της καπιταλιστικής 
ανάπτυξη την αύξηση των      
κερδών του κεφαλαίου. 

Η φασιστική Χρυσή Αυγή 
τα μαντρόσκυλα των εφο-
πλιστών – του καπιταλισμού, 
πρωτοστατούν στη βρώμικη δουλειά, σπέρνει 
το δηλητήριο του ρατσισμού αναπαραγάγει 
τη στρατηγική των εφοπλιστών αναγορεύ-
οντας ως «εθνικό στόχο τη ναυτιλία» την 
άγρια εκμετάλλευση των ναυτεργατών.  

Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ – ΠΕΕΜΑΓΕΝ, στη συνεδρίαση 
της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΝΟ, 29 
Ιούνη, ανέδειξαν το σύνολο των οξυμμένων 
προβλημάτων, την επιδίωξη των εφοπλιστών 
για τη κατάργηση των ΣΣΕ, την δραματική 
κατάσταση των ανέργων, τις μειωμένες    

οργανικές συνθέσεις των καραβιών, την   
εντατικοποίηση της δουλειάς και την υπονό-
μευση της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής, 
τη μη καταβολή συντάξεων και εφάπαξ      
από την εφαρμογή του ν. 4387/2016, την 
φοροεπιδρομή του λαϊκού εισοδήματος. 

Απαίτησαν να καταγγελθούν οι απαρά-
δεκτες συμφωνίες που υπογράφει ο γενικός 
γραμματέας Γ. Χαλάς με τη νόθα 
«πλειοψηφία» της Εκτελεστικής Επιτρο-
πής της ΠΝΟ, τη Διεθνή και Ευρωπαϊκή 
Οργάνωση Μεταφορών (ITF – ETF) με 
τους εφοπλιστές, για να μην εφαρμόζεται  

η ελληνική κλαδική Σ.Σ. Εργασίας για τους 
120.000 ναυτεργάτες που δουλεύουν στα 
«ελληνόκτητα» καράβια με ξένη σημαία, δη-
λαδή δουλειά χωρίς συγκροτημένα εργασιακά 
– ασφαλιστικά δικαιώματα, έναντι αμοιβής 
για κάθε καράβι 5.000 – 8.000 δολάρια! 
με ετήσια έσοδα 3.798.889 ευρώ!  

Ζήτησαν να ενημερωθεί η Παγκόσμια 
Συνδικαλιστική Οργάνωση (ΠΣΟ/WFTU)
και να υπογραφούν για όλους τους ναυτερ-
γάτες ΣΣΕ, με κοινωνική ασφάλιση και     
συνδικαλιστικά δικαιώματα. 

Τα ταξικά σωματεία ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ 
– ΠΕΕΜΑΓΕΝ κατέθεσαν πρόταση για  
απεργία στις 20 Ιούλη, η οποία απορρίφ-
θηκε από την εργατική αριστοκρατία τους 
εκπροσώπους των εφοπλιστών της ΠΝΟ, που 
ετοιμάζεται για τις θερινές διακοπές, ενισχύ-
οντας με την στάση της, την επιθετικότητα 
των εφοπλιστών, σε βάρος των δικαιωμάτων 
των ναυτεργατών.  

Η αγανάκτηση και η οργή που υπάρχει, 
δεν φτάνει αν δεν μετατραπεί σε οργανω-
μένη ταξική αντίσταση για το σύνολο των 
προβλημάτων. 

     Αποτελεί καθήκον για τον 
κάθε ναυτεργάτη να καταδικά-
σει την βρώμικη και υπονο-
μευτική στάση των δυνάμε-
ων του κυβερνητικού – ερ-
γοδοτικού συνδικαλισμού, να 
ανατραπεί  ο αρνητικός συσχε-
τισμός δύναμης για την ανασύ-
νταξη του εργατικού κινήματος. 

    Να συνεχίσουμε σε κάθε 
χώρο δουλειάς την οργάνωση 
με την συγκρότηση επιτροπών 
αγώνα, προετοιμάζοντας πολύ-
μορφες και απεργιακές κινητο-
ποιήσεις, ενάντια στην πολιτική 
του κεφαλαίου και των εκπρο-
σώπων του, για την διεκδίκηση 
των σύγχρονων αναγκών μας. 

Να αγωνιστούμε για ΣΣΕ – κοινωνική   
ασφάλιση, να συντονίσουμε την δράση μας 
με άλλους εργαζόμενους εκφράζοντας ταυτό-
χρονα έμπρακτα την αλληλεγγύη του κλάδου 
των ναυτεργατών στους μεταλλεργάτες, τους 
εμποροϋπάλληλους, τους εργαζόμενους στον 
Επισιτισμό – Τουρισμό που απεργούν για την 
υπογραφή Σ.Σ. Εργασίας, την υπεράσπιση 
της Κυριακής αργίας, την ικανοποίηση των 
σύγχρονων αναγκών, αγώνας που αφορά και 
πρέπει να γίνει υπόθεση της εργατικής τάξης 
και των λαϊκών στρωμάτων. 

ΔΙΗΜΕΡΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ 

Ισχυρό αντιιμπεριαλιστικό μήνυμα  
από χιλιάδες εργαζομένων και λαού! 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

Χ ρονιά αρχαιρεσιών το 2017 για τα ταξικά ναυτεργα-
τικά σωματεία, που σε μια κρίσιμη περίοδο καλού-

νται να συμβάλουν στην ανασύνταξη του εργατικού κινή-
ματος, με την εγγραφή νέων μελών και ενεργή συμμετο-
χή στη δράση, τη μαζική παρουσία στις συνελεύσεις,    
αύξηση της συμμετοχής στις αρχαιρεσίες για ανάδειξη 
νέων διοικήσεων και αντιπροσώπων στις δευτεροβάθμιες 
συνδικαλιστικές οργανώσεις, για την αλλαγή των αρνητι-
κών συσχετισμών δυνάμεων με την ενίσχυση του ταξικού 
πόλου και την καταδίκη του εργοδοτικού κυβερνητικού 
συνδικαλισμού, ώστε από καλύτερη θέση να οργανώσουν 
την πάλη για ΣΣΕ, κοινωνική ασφάλιση, υγεία, παιδεία, 
εισόδημα, όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων, που       
θυσιάζονται από τις αντιλαϊκές πολιτικές των κυβερ-
νήσεων στο βωμό της κερδοφορίας του κεφαλαίου, των 
εφοπλιστών, των βιομηχάνων, των τραπεζιτών. 

Σ’ αυτόν τον δίκαιο αγώνα τον ωραίο τα ταξικά 
σωματεία καλούν τους ναυτεργάτες να συμμετέχουν, 
με αισιοδοξία και πίστη στη δύναμη της εργατικής 
τάξης.  

Πρώτος σταθμός η Γ.Σ. για την εκλογή Εφορευτικής 
Επιτροπής Αρχαιρεσιών της ΠΕΜΕΝ στις 20 Σεπτέμ-
βρη και ώρα 10:30 στην αίθουσα του Σωματείου 
(Μπουμπουλίνας 21, Πειραιά) και ακολουθούν ΠΕΣ-
ΝΑΤ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ σε ημερομηνίες που θα καθο-
ριστούν το επόμενο διάστημα. 

Ενδοαστικός ανταγωνισμός στη ναυτιλία και  

ένταση της εκμετάλλευσης των ναυτεργατών 

ΜΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ  

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ  

Πρότυπο καπιταλιστικής  

βαρβαρότητας η κρουαζιέρα! 

(Σελίδα 3) 
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ΜΗΝΙΑΙΑ                                            

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ                                       

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  

Ιδιοκτησία του Συλλόγου                          

Ναυτεργατική                                              

Συνδικαλιστική Κίνηση 

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ                                        

ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Εκδότης - Υπεύθυνος                         

σύμφωνα με το νόμο: 

ΠΕΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                      

Κολοκοτρώνη 99                                   

Πειραιάς - ΤΚ: 185 35                                   

Τηλ: 210 - 41 17 578                            

Φαξ: 210 - 41 37 271 

Υπεύθυνη  

Τυπογραφείου:                     

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ                                

Ναυάρχου Νοταρά 92 

Πειραιάς - ΤΚ: 185 35                                 

Τηλ: 210 - 41 70 479 

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ                                        

Εσωτερικού: Ευρώ 15                                    

Εξωτερικού: Ευρώ 50 

Η  πυρκαγιά εκδηλώθηκε 15 
Ιούνη στο Φ/Γ-Ο/Γ πλοίο 

"MED STAR", 2 ν.μ. ΒΔ της Ρόδου 
και τα κενά που διαπιστώθηκαν 
στην επιχείρηση αντιμετώπισής 
της, έδωσαν την αφορμή στους 
βουλευτές του ΚΚΕ Χρ. Κατσώ-
της, Σ. Βαρδαλής, Δ. Μανωλά-
κου, Ν. Μωραΐτης και Στ. Τάσσος  
κατέθεσαν, 21 Ιούνη, ερώτηση στη 
Βουλή για την ίδρυση Πυροσβεστι-
κών Υπηρεσιών Λιμένων σε Ρόδο, 
Κέρκυρα, Αλεξανδρούπολη και 
επαναλειτουργία της Πυροσβεστι-
κής Υπηρεσίας Λιμένα Καβάλας, 
αναφέροντας  μεταξύ  άλλων: 

«Είναι γνωστές και διαχρονικές 
οι ελλείψεις και οι αδυναμίες των 
υπηρεσιών και των μηχανισμών 
του κράτους σχετικά με την πυρα-
σφάλεια και πυροπροστασία. Σο-
βαρές ελλείψεις σε δομές, προσω-
πικό και μέσα, παρατηρούνται και 
στο επίπεδο της αντιμετώπισης, 
περιστατικών σε θαλάσσιες περι-
οχές και λιμάνια της χώρας. 

Η πρόσφατη πυρκαγιά στο οχη-
ματαγωγό πλοίο "MED STAR", λίγα 
μίλια έξω από τη Ρόδο, ενισχύει 
τους παραπάνω ισχυρισμούς.  

Στο πλοίο επέβαιναν 32 άνθρω-
ποι και μετέφερε 33 φορτηγά. 20 
από τους επιβαίνοντες εγκατέλει-
ψαν το πλοίο με λέμβο, ενώ 12 
μέλη του πληρώματος παρέμειναν 
επί του πλοίου για να συνδράμουν 
στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.  

Επιβεβαιώνεται και από τα 
παραπάνω γεγονότα ότι: 

Οι μεγάλες ελλείψεις στο σχεδια-
σμό και στα μέσα για την αντιμετώ-

πιση περιστατικών σε θαλάσσιες 
περιοχές και λιμάνια της χώρας, 
εξαιτίας της επιλογής της κυβέρ-
νησης να εφαρμόζει πολιτικές που 
βρίσκονται μακριά από τις ανάγκες 
του λαού, αποδεικνύονται επικίν-
δυνες και για τη ζωή του και για το 
περιβάλλον. 

Είναι επικίνδυνη για την ασφά-
λεια της ναυσιπλοΐας και των επι-
βατών η λογική ότι παρόμοια συμ-
βάντα μπορούν να αντιμετωπίζο-
νται από τους “όμορους” Λιμενι-
κούς Πυροσβεστικούς Σταθμούς 
του Ηρακλείου Κρήτης, της Ηγου-
μενίτσας και της Θεσσαλονίκης. 

Οι θαλάσσιες περιοχές πέριξ της 
Ρόδου, της Κέρκυρας, της Καβά-
λας, της Αλεξανδρούπολης αποτε-
λούν στρατηγικά γεωγραφικά ση-
μεία για το σχεδιασμό αντιμετώπι-
σης της πυροπροστασίας και διά-
σωσης ανάλογων θαλάσσιων περι-
στατικών ή όποιων άλλων αναγκών 
προκύψουν. 

Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί: 

 Είναι στις προθέσεις της κυβέρνη-
σης η ίδρυση και η στελέχωση με 
το κατάλληλο προσωπικό, εξοπλι-
σμό και μέσα Πυροσβεστικών Υπη-
ρεσιών στους Λιμένες της Ρόδου, 
της Κέρκυρας, της Αλεξανδρούπολης; 
 Τι μέτρα προτίθεται να πάρει η 
κυβέρνηση για την επαναλειτουργία 
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας  
Λιμένα Καβάλας, για την πλήρη 
στελέχωσή της με προσωπικό, με 
σύγχρονα μέσα και εξοπλισμό;». 

 Ένα ακόμα ναυτικό «ατύχημα», που συνέβη 
20/06/2017 στους Παξούς, έρχεται να αναδείξει 
τους κινδύνους που εγκυμονεί για ναυτεργάτες 
και επιβάτες η αυθαιρεσία των εφοπλιστών. 
Ναυτόπαις του Τ/Ρ πλοίου “ΖΑΝΑΝΤΟΥ”, ο οποίος 
δεν ήταν ναυτολογημένος, κυριολεκτικά «τσακί-
στηκε» όταν έπεσε στο ντόκο για την πρόσδεση 
και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κέρκυρας με 
πολλαπλά κατάγματα στο χέρι και το πόδι.     
 Δυο αδέλφια 74 και 62 χρονών ψαράδες νεκροί 
από σύγκρουση του αλιευτικού σκάφους “ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΗΣ”, με την 60χρονη υδροφόρα ”ΑΙΓΙΝΑ”, της 
εταιρείας “Ηλικακίδη”, 2,5 ν.μ. ΒΔ της Σουβάλας 
στην Αίγινα, 05/07/2017. Μάρτυρες ανέφεραν  
ότι ο καπετάνιος προσπάθησε να προειδο-
ποιήσει τους δύο ψαράδες με ...φωνές, κάτι 
που δημιουργεί ερωτήματα για το αν το πλοίο 
διέθετε το σύστημα προειδοποίησης (ηχη-
τικά σήματα) για τον κίνδυνο σύγκρουσης.  
 Από σκαλωσιά έπεσε, 01/06/2017, 42χρονος 
εργάτης στα Ναυπηγεία Περάματος, όπου εκτελού-
σε εργασίες βαφής σε πλοίο και χτυπημένος στα 
πλευρά του μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο. 
 Δυο εργατικά ατυχήματα με τραυματισμούς 
εργατών, που δεν δηλώθηκαν, αποκάλυψε το 
Συνδικάτο Μετάλλου & Ναυπηγικής Βιομηχανίας. 
Το ένα συνέβη 07/07/2017 στην επιχείρηση ναυ-
πηγεία Σπανόπουλος και το άλλο 05/07/2017 
στο πλοίο "ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ", που επισκευάζεται 
στα Ναυπηγεία Σπανόπουλου στη Σαλαμίνα. 
 Στην Ινδία κρατείται το ελληνικό Φ/Γ πλοίο 
“AMBER L” μετά από εικαζόμενη σύγκρουση με 
το αλιευτικό “CARMEL MATHA”, 11/06/2017, με 
2 νεκρούς και 1 αγνοούμενο. Σύμφωνα με την 
πλοιοκτήτρια εταιρεία Karlog Shipping, ο πλοίαρ- 
χος και το πλήρωμα δεν γνώριζαν να συνέβη 
σύγκρουση, ενώ δεν υπάρχουν σημάδια στο πλοίο. 
 Ο αιφνίδιος θάνατος του 65χρονου αλλοδα-
πού πλοιάρχου ανάγκασε το με σημαία Παναμά 
Φ/Γ πλοίο “ORMI” να καταπλεύσει στον όρμο       
Βατίκων, 27/04/2017, για την διακομιδή της σορού.  
 Δύο νεκροί και δύο με εγκαύματα, είναι ο απο-
λογισμός από έκρηξη στην αποθήκη του με     
σημαία Νήσων Μάρσαλ Φ/Γ πλοίου ”TAMAR” 
σλοβένικης εταιρείας, που συνέβη 24/04/2017 
ανοιχτά του Cape Cod της ανατ. ακτής των ΗΠΑ. 
 Επτά νεκροί και δύο τραυματίες αμερικανοί 
ναύτες από σύγκρουση του αντιτορπιλικού των 
ΗΠΑ “USS FITZERALD” με το υπό σημαία    
Φιλιππίνων πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκι-
βωτίων “ACX CRYSTAL”, 17/06/2017, ανοικτά 
της Ιαπωνίας, σε μια περιοχή όπου -όπως και 
στη Μεσόγειο και άλλες θάλασσες- πλέει μεγά-
λος αριθμός πολεμικών πλοίων των ΗΠΑ για την 
εξασφάλιση της κυριαρχίας των μονοπωλίων τους. 
 Τραγικό θάνατο βρήκε ένας ναυτεργάτης 
ύστερα από την βύθιση του 6,800 dwt Δ/Ξ     
πλοιου “RAMA 2” με 12μελές πλήρωμα νότια 
του Ομάν στην Αραβική Θάλασσα, 26/06/2017. 
 Έξι νεκροί και 16 αγνοούμενοι από τη βύθιση 
του Τ/Ρ σκάφους “EL ALMIRANTE”, 27/06/2017, 
στη λίμνη Γουαταπέ στην Κολομβία. 
 Σε κρίσιμη κατάσταση βρέθηκε ο αγνοούμενος 
καπετάνιος του με σημαία Σιγκαπούρης πλοίου 
μεταφοράς αυτοκινήτων “MORNING MINNI”, μετά 
-όπως όλα δείχνουν- από πτώση στη θάλασσα 
ανοιχτά της Ισπανίας, 22/05/2017, και μεταφέρ-
θηκε σε νοσοκομείο της Tarifa. 
 Νεκρός στην καμπίνα του βρέθηκε ο πλοίαρ-
χος πλοίου μεταφοράς ε/κ στο ταξίδι από τη Νέα 
Υόρκη των ΗΠΑ προς το Tilbury της Αγγλίας, 
όπου κατέπλευσε 26/05/2017. 

Πυρκαγιά στο Φ/Γ-Ο/Γ πλοίο «MED STAR» 
Μεγάλες ελλείψεις των μηχανισμών πυρόσβεσης του κράτους 

Η  κυβέρνηση προπαγαν-
δίζει τις μεταρρυθμίσεις 

στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα  
Υγείας (ΠΦΥ) σαν ένα είδος 
«επανάστασης», όπου τάχα ο 
λαός και ιδιαίτερα τα λαϊκά στρώ-
ματα θα «απολαύσουν» ένα 
«ολοκληρωμένο σύστημα πρωτο-
βάθμιας περίθαλψης που θα πα-
ρέχει υπηρεσίες Υγείας καθολικές 
και ισότιμες για όλους». 

Στην πραγματικότητα το σχέ-
διο της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - 
ΑΝΕΛ επιδιώκει να μειωθούν  
παραπέρα οι κρατικές και ασφα-
λιστικές δαπάνες, για την ανάπτυ-
ξη, τη στελέχωση και τις παροχές 
των δημόσιων μονάδων ΠΦΥ,   
με αποτέλεσμα να αναγκάζονται 
σε επιπλέον πληρωμές οι λαϊκές 
οικογένειες για την κάλυψη 
των αναγκών τους σε πρό-
ληψη, θεραπεία και αποκα-
τάσταση. 

Αυτό επιβεβαιώνεται και 
από τις μειωμένες επιχο-
ρηγήσεις των νοσοκομείων 
ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 140 εκατ. 
ευρώ, που -μαζί με τις  
μειώσεις στο Κοινωνικό 
Εισόδημα Αλληλεγγύης 
κατά 39 εκατ. ευρώ και στα 
επιδόματα πολυτέκνων κατά      
30 εκατ. ευρώ- συνέβαλαν στο 
«ματωμένο» πρωτογενές πλεόνα-
σμα, που τον Γενάρη - Μάη 2017 
έφθασε 793 εκατ. ευρώ. 

Εξ άλλου η ίδια η ΕΕ, το ΔΝΤ, 
άλλα αστικά επιτελεία έχουν κοι-
νή θέση ότι από την ΠΦΥ εξαρ-
τάται η μείωση των κρατικών και 
ασφαλιστικών δαπανών για την 
υγεία του λαού.  

Το τελευταίο διάστημα, η συ-
γκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ θε-
σμοθέτησε με διάφορους νόμους 

την πλήρη χρηματοδότηση της 
ΠΦΥ από την Τοπική και Περιφε-
ρειακή Διοίκηση, οι οποίες στο 
όνομα των αναγκών σε τέτοιες 
υπηρεσίες και σε συνδυασμό με 
την υποχρηματοδότησή τους θα 
εφαρμόσουν την ανταποδοτικό-
τητα στις παροχές με επιβολή ή 
αύξηση της τοπικής φορολογίας. 

Όμως η λογική του «κόστους», 
είτε αφορά την πρόληψη είτε τη 
θεραπεία και αποκατάσταση   
οδηγεί σε αδιέξοδο για την υγεία 
του λαού.  

Η αλήθεια για τις                        
«Τοπικές Μονάδες Υγείας» 

Οι Τοπικές Μονάδες Υγείας 
(ΤοΜΥ) θα απαρτίζονται από 
έναν (1) Γιατρό, έναν νοσηλευτή 

και έναν διοικητικό  υπάλληλο, 
ενώ συνολικά δεν θα ξεπερνούν 
τα 12 άτομα σε κάθε δήμο και η 
κάθε μία τριμελής ομάδα θα έχει 
την ευθύνη για 10.000 - 12.000 
άτομα. 

Με βάση τον αριθμό και τη 
σύνθεση αυτών των τοπικών  
ομάδων μόνο σαν αστείο ακούγε-
ται ο ισχυρισμός της κυβέρνησης 
ότι θα παρέχουν καθολικές και 
ισότιμες υπηρεσίες Υγείας για 
όλους, αλλά και των «αντιπο-
λιτευόμενων» που την κατηγο-

ρούν για «κρατισμό» και στέρηση 
των ασθενών από την «ελεύθερη 
επιλογή γιατρού».  

 Ο οικογενειακός γιατρός θα  
λειτουργεί σαν «κόφτης», ώστε 
πρακτικά να διασφαλίζει - και  
μάλιστα έναντι ποινής - ότι αυτά 
που θα «στοιχίζει» ο ασφαλι-
σμένος δεν θα υπερβαίνουν το 
όριο των πετσοκομμένων προϋ-
πολογισμών. 

 Τα λεγόμενα  θεραπευτικά,      
διαγνωστικά και φαρμακευτικά 
«πρωτόκολλα», που η εφαρμογή 
τους επεκτείνεται, αποτελούν τα 
εργαλεία επιβολής και ελέγχου 
αυτών των περικοπών. 

 Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής 
κάρτας υγε ίας που θα  

«πιστώνεται» κάθε χρόνο, 
αποτελεί και αυτή ένα ακό-
μα εργαλείο, προκειμένου 
να ελέγχεται το όριο δαπα-
νών στις  υπηρεσίες Υγείας.  

Απόρριψη του νέου αντι-
λαϊκού σχεδίου, πάλη για 
δημόσια και δωρεάν Υγεία 

    Οι εργαζόμενοι, οι συντα-
ξιούχοι δεν πρέπει να συμ-
βιβαστούν με απορρίψουν 
τις μειωμένες απαιτήσεις. 

Να απορρίψουν στην πράξη το 
νέο αντιλαϊκό σχέδιο, και τα ιδεο-
λογήματα που τα  συνοδεύουν.  

Να διεκδικήσουν την πλήρη  
ανάπτυξη ενός κρατικού και      
δωρεάν συστήματος Υγείας και 
ΠΦΥ, με Κέντρα Υγείας και περι-
φερειακά ιατρεία με πλήρη στελέ-
χωση με γιατρούς όλων των ειδι-
κοτήτων, με υγειονομικούς όλων 
των κλάδων και σύγχρονο εξο-
πλισμό που να ικανοποιεί όλες 
τις ανάγκες των λαϊκών οικογε-
νειών όλο το 24ωρο, όλες τις  
μέρες του χρόνου. 

Το καπιταλιστικό κέρδος ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ για την υγεία του λαού 

Τ ην εταιρεία «D - 
Port» και τον εργο-

λάβο Καραγιάννη και ΣΙΑ 
ΕΕ για την τρομοκρατική 
απόλυση του Ξηνάριου 
Χρήστου, μέλους του Δ.Σ. 
της Ένωσης Εργαζομέ 
νων Διακίνησης Εμπ/τίων 
Πειραιά (ΕΝΕΔΕΠ), καταγ-
γέλλει το Εργατικό Κέντρο 
Πειραιά, τονίζοντας ότι η 
απόλυση γίνεται σε μια 
περίοδο που το σωματείο 
με τους εργαζόμενους  
βρίσκονται σε διαδικασία  
διεκδίκησης: 

 Υπογραφή Συλλογικής 
Σύμβασης  Εργασίας. 

 Ένταξη των λιμενεργα-
τών  στα  ΒΑΕ. 

 Πλήρης απασχόληση 
όλων  των  εργαζομένων. 

 Μετατροπή όλων των 
συμβάσεων ορισμένου 
χρόνου  σε  αορίστου. 

 Μέτρα Υγιεινής και      
Ασφάλειας. 

 Άμεση επαναπρόσληψη 
όλων  των  απολυμένων. 

Ο  σκοπός τους είναι 
ξεκάθαρος «θέλουν 

να επιβάλουν σιγή νεκρο-
ταφείου στο χώρο της 
"Cosco" γι’ αυτό και επι-
λέγουν να απολύσουν το 
μέλος της Διοίκησης απα-
γορεύοντας ουσιαστικά κάθε 
συνδικαλιστική δράση» τονί- 
ζει  το  ΕΚ Πειραιά. 

Την τρομοκρατική από-
λυση του εργαζόμενου  
καταδικάζουν, επίσης, τα 
ναυτεργατικά σωματεία 
ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - 
ΠΕΕΜΑΓΕΝ - ΠΕΠΡΝ - 
ΠΕΣ/ΝΑΤ και καλούν τα 
σωματεία, τους ναυτεργά-
τες, τους εργαζόμενους, 
«να απαντήσουμε στα      
εργασιακά κάτεργα και  
στην εργοδοτική τρομοκρα-
τία, με οργάνωση και αγώ-
να, διεκδικώντας ΣΣΕ - κοι-
νωνική ασφάλιση για όλους 
με βάση τις σύγχρονες ανά-
γκες μας, την άμεση επανα-
πρόσληψη του μέλους του 
Δ.Σ. και όλων των απολυ-
μένων».     

Η  κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 
- ΑΝΕΛ στα πλαίσια 

της αντιλαϊκής πολιτικής -
της «βρώμικης δουλειάς» 
για παραχώρηση των μεγά-
λων λιμανιών ΟΛΠ ΑΕ, 
ΟΛΘ ΑΕ και στη συνέχεια 
των λιμανιών Αλεξανδρού-
πολης, Ραφήνας, Λαυρίου 
κ.ά. στους μονοπωλιακούς 
επιχειρηματικούς ομίλους- 
σε συνεργασία με τις νέες 
διοικήσεις των λιμανιών 
προωθεί απολύσεις, μετα-
τάξεις σαρωτικές αλλαγές 
των μισθολογικών και εργα-
σιακών δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, για  τη μεγι-
στοποίηση της κερδοφορίας 
του κεφαλαίου. 

Μια τροπολογία για 
“αθώα διαδικαστικά” ζητή-
ματα, τα οποία μυρί-
ζουν διευθετήσεις ημετέρων 
για την στελέχωση  της  
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμέ-
νων (ΡΑΛ), δημιουργεί 30 
θέσεις εργασίας ενώ επισεί-
ει την δαμόκλεια σπάθη για 
απολύσεις και μετατάξεις 
σε 1.100 περίπου εργαζό-
μενους στον ΟΛΠ ΑΕ, αλλά  
υπάρχει  και  κάτι  άλλο... 

  Με θράσος η κυβέρνη-
ση – ΥΕΝ θέτει  τις αξιώ-
σεις της COSCO το δίλημ-
μα στους εργαζόμενους είτε 
να αποδεχθούν τις νέες 
αντεργατικές ρυθμίσεις 
στον ΟΛΠ ΑΕ απολύσεις, 

μειώσεις μισθών και εντατι-
κοποίηση της δουλειάς, είτε 
οικιοθελώς να αποδεχτούν 
μετατάξεις σε χαμηλότερη 
βαθμολογική και μισθολογι-
κή κλίμακα στο δημόσιο….! 

Στις καταργούμενες δια-
τάξεις, περιλαμβάνονται όχι  
μόνο η -ούτως ή άλλως-    
ανίκανη και ανύπαρκτη   
ΔΑΛ-Π για τα ναυάγια...    
αλλά   και   κάθε αναφορά 
ελέγχου της σύμβασης πα-
ραχώρησης με τον ΟΛΠ ΑΕ. 

Η τροπολογία τέθηκε προς  
ψήφιση στη Βουλή, 3/7, για 
να ρίξει στάχτη στα μάτια 
των εργαζομένων, αφού 
αυτή την περίοδο η COSCO 
και η εργατική αριστοκρατία 
της ΟΜΥΛΕ είναι στην τελική 
φάση αλλαγής του Γενικού 
Κανονισμού Προσωπικού 
στον ΟΛΠ ΑΕ με αλλαγές 
σε βάρος των εργαζομένων 
στο λιμάνι του Πειραιά.  

Την τροπολογία καταψή-
φισε το ΚΚΕ, προβάλλο-
ντας την θέση του για τα 
δικαιώματα των εργαζόμε-
νων στα λιμάνια: Καμία μεί-
ωση μισθών, καμία απόλυ-
ση ή αλλαγή εργασιακών 
σχέσεων με επαχθέστερους 
όρους δουλειάς με το νέο 
Γενικό Κανονισμό Προσω-
πικού και τη Σ.Σ. Εργασίας 
στη COSCO.Μόνιμη και 
σταθερή δουλειά για όλους 
τους εργαζόμενους. 

Η ύλη του  

παρόντος  

φύλλου  

έκλεισε  

10 -7 -2017  

Π  αρέμβαση στον      
υπουργό Ναυτιλίας 

Π. Κουρουμπλή, ο οποίος 
βρέθηκε στην Ιθάκη για ένα 
συνέδριο της ΚΕΔΕ έκανε 
η Επιτροπή Αγώνα Φορέ-
ων Κεφαλονιάς - Ιθάκης.  

Απαίτησαν να δοθούν 
λύσεις στα προβλήματα της 
ακτοπλοϊκής σύνδεσης για  
τα δύο νησιά και ιδιαίτερα     
για τη σύνδεση της Ιθάκης  
με Σάμη και Πάτρα (γραμμή 
που προϋπήρχε) με φθηνά, 
ασφαλή και τακτικά ολοχρο-
νικά δρομολόγια. 

Όπως αναφέρει σε ανα-
κοίνωσή της η Επιτροπή, «ο 
κ. Κουρουμπλής δεν έδωσε 
θετική απάντηση σε κανένα 
από τα αιτήματα των μαζι-
κών φορέων. Για το πρό-
βλημα της ακτοπλοϊκής σύν-
δεσης, παρέπεμψε τη λύση 
στις κυβερνητικές πρωτο-
βουλίες πανευρωπαϊκού 
συντονισμού για τη νησιωτι-
κή πολιτική και στη συνεννό-
ηση κυβερνήσεων - τοπικών 
διοικήσεων - εφοπλιστών.» 

Η  Επιτροπή Αγώνα  
Φορέων αναφέρει 

επίσης πως «θεωρεί πως 
επιβεβαιώνονται πλήρως οι 
εκτιμήσεις της.  

Λύσεις και θετικές για το 
λαό των νησιών μας εξελί-
ξεις, χωρίς σύγκρουση με τις 
πολιτικές που στραγγαλίζουν 
τα δικαιώματα για τα κέρδη 
δε μπορεί να υπάρξουν.  
Ρεαλιστικό δεν είναι το 
"στρίμωγμα" των εργατικών 
απαιτήσεων σε ό,τι περισ-
σέψει από το φαγοπότι       
των καπιταλιστών στο όνομα 
της ανάπτυξης και από το 
χαμήλωμα του πήχη των 
απαιτήσεων.  

Η λύση δεν βρίσκεται 
στις ατέρμονες συζητήσεις 
των "εταίρων" που έχουν 
επίκεντρο το τι θα κερδί-
σουν οι μεγαλοεπιχειρη-
ματίες κι οι εφοπλιστές.      
Η ιστορία έχει δείξει πως 
χωρίς οργάνωση και μα-
ζικό, σωστά προσανατολι-
σμένο αγώνα κανένα δικαί-
ωμα δεν έχει κερδηθεί». 

Παρέμβαση στον υπουργό Ναυτιλίας  

για τα προβλήματα στην ακτοπλοϊκή  

σύνδεση Κεφαλονιάς - Ιθάκης 

«Σιγή νεκροταφείου» θέλουν να          

επιβάλλουν στο χώρο της COSCO  

Μ ε τον καταπέλτη στη θάλασσα βρέθηκε το Ε/Γ   

- Ο/Γ πλοίο “ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΝΑΞΟΣ” μετά τον 

απόπλου από το λιμάνι της Σύρου, 24 Ιούνη, και αναγκά-

στηκε να επιστρέψει στο λιμάνι, με 884 επιβάτες.  

Αν και αρχικά από την τοπική Λιμενική Αρχή απαγο-

ρεύτηκε ο απόπλους του, μετά την προσκόμιση βεβαιωτι-

κού κλάσεως από τον νηογνώμονα που το παρακολου-

θεί, επετράπη ο απόπλους του για τον  Πειραιά.  

Λίγες μέρες νωρίτερα, 16 Ιούνη, το ίδιο πλοίο κατά τη 

διάρκεια χειρισμών πρόσδεσης είχε προσκρούσει με την 

πρύμη στο κρηπίδωμα του ίδιου λιμανιού. Κατά πόσο το 

συμβάν μπορεί να έχει επηρεάσει την κατάσταση του 

συστήματος του καταπέλτη αποτελεί αντικείμενο έρευνας 

των εμπειρογνωμόνων.  

Ωστόσο, είναι οφθαλ-

μοφανές ότι λιμενικές  

αρχές, νηογνώμονες και 

πολιτική ηγεσία του ΥΝΑ 

συμπλέουν με «αυτόματο 

πιλότο» τα συμφέροντα 

των εφοπλιστών κι αυτό 

είναι πολύ επικίνδυνο για 

την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.  

Δ εν πέρασαν λίγες μέρες και μια άλλη βλάβη παρου-

σιάστηκε αυτή τη φορά και στις τρεις (3) ηλεκτρο-

μηχανές στο Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο «ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ» ενώ έπλεε 

κοντά στην είσοδο του κεντρικού λιμένα Πειραιά προερχόμενο 

από Αίγινα, με 457 επιβάτες. Από τη Λιμενική Αρχή απαγορεύ-

τηκε η συνέχιση πλόων μέχρι αποκατάστασης της βλάβης     

και προσκόμισης βεβαιωτικού διατήρησης κλάσης από το 

νηογνώμονα που το παρακολουθεί, …αν δεν το είχε κιόλας 

έτοιμο, όπως συνήθως γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις!. 

Χ αρακτηριστικό παράδειγμα της άθλιας κατάστασης 

που επικρατεί στην ακτοπλοΐα, με συνέπεια την    

ταλαιπωρία και την έκθεση σε κίνδυνο των επιβατών αλλά και 

την εξαντλητική εκμετάλλευση των ναυτεργατών με ανήκεστο 

βλάβη της υγείας των, αποτελεί το γνωστό υπέργηρο - 

υποσυντήρητο σαπάκι του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο «ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ 

ΚΟΡΝΑΡΟΣ», για το οποίο χάσαμε τον λογαριασμό, 

...ποια μέρα ταξιδεύει αγκομαχώντας και …ποια μέρα 

παραμένει δεμένο για να αποκαταστήσει τις ασυμμάζευτες 

βλάβες, οι οποίες θα λυθούν οριστικά μόνο όταν θα πάει 

για παλιοσίδερα, μαζί με τα τόσα άλλα υπέργηρα σαπάκια 

της ακτοπλοϊας, που οι εφοπλιστές διατηρούν σε κίνηση 

με την διευκόλυνση των κυβερνήσεων, οι οποίες κατάρ-

γησαν το όριο ηλικίας και για τα  Ε/Γ-Ο/Γ πλοία. 

ΑΠΑΝΩΤΕΣ ΟΙ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΚΑΡΑΒΙΑ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ 

Κυβερνητική τροπολογία σαρώνει 

και τα τελευταία δικαιώματα των         

εργαζομένων στα λιμάνια 

Συνάδελφε Ναυτεργάτη, φίλε συνδρομητή   
Η «Ν», φέτος συμπληρώνει 43 χρόνια 

στην υπηρεσία ενημέρωσης και διαφώτισης 
των ναυτεργατών στον αγώνα για τα     
δικαιώματά τους και την κατάργηση της 
εκμετάλλευσης ανθρώπου 
από άνθρωπο. 

Προκειμένου να δώσουμε 
στους ναυτεργάτες τη        
δυνατότητα άμεσης        
πρόσβασης στην πηγή      
γνώσης για την πορεία του                 
ναυτεργατικού κινήματος, προχωρούμε σε 
ψηφιοποίηση του αρχείου της εφημερίδας.  

Για την ολοκλήρωση αυτού του έργου      
η «Ν» χρειάζεται την βοήθειά σας και γι’ 
αυτό καλούμε τους φίλους συνδρομητές και  
όλους τους ναυτεργάτες -όσοι και όσο       
μπορούν- να συμβάλουν από το υστέρημά τους. 

Η Γραμματεία της ΝΣΚ και  
η Συντακτική Επιτροπή της «Ν» 

Σ ε μια περίοδο που αυξά-
νονται οι άμεσοι και 

έμμεσοι φόροι των ναυτεργα-
τών, των εργαζομένων, περι-
κόπτονται και δεν δίνονται 
συντάξεις, η ανεργία τσακίζει 
κόκαλα, αντί να συντηρούνται 
οι υποδομές, περνάμε σε νέες 
περικοπές με θύματα τα παιδιά 

και οι οικογένειες τους, τονί-
ζουν σε καταγγελία τους, 4 Ιού-
λη, τα σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΣ-
ΝΑΤ και προσθέτουν: 

 

«Ο Οίκος Ναύτη έως σήμερα 
δεν έχει προγραμματίσει και ενη-
μερώσει για τις κατασκηνώσεις, 
με αποτέλεσμα τα παιδιά των 

ναυτεργατών 
να κινδυνεύ-

ουν να χάσουν το δικαίωμα στην 
ξεκούραση και την ψυχαγωγία.  

Είναι γνωστή η εγκατάλει-
ψη των κατασκηνώσεων του 
Αγίου Ανδρέα, που παραμέ-
νουν κλειστές αντί να αξιο-
ποιούνται, για το συμφέρον 
των ιδιωτικών κατασκηνώσε-
ων - επιχειρήσεων. 

Επειδή προφανώς έχει χαθεί η 
1η και η 2η κατασκηνωτικές περί-
οδοι, απαιτούμε ΤΩΡΑ να λυθεί το 
πρόβλημα. Καταδικάζουμε την 
στάση του υπουργού Ναυτιλί-
ας, που συνεχίζει -όπως και οι 
προηγούμενοι- να υπηρετεί τα 
συμφέροντα των εφοπλιστών 
και να μην ενδιαφέρεται ούτε 
για την ξεκούραση των παι-
διών.» 

ΣΥΝΟΡΕΥΟΝΤΑΣ    

ΜΕ ΤΗ ΣΤΕΡΙΑ 

Στο σύνορο         
θάλασσας           
και στεριάς,       
εκεί που σμίγουν      
δυο κόσμοι        
τόσο κοντινοί        
και τόσο          
απόμακροι         
συνάμα,              
ακροβατεί η νέα 
ποιητική συλλογή 
του Αλέκου       
Πούλου,            
που κυκλοφόρησε 
πρόσφατα από      
τις εκδόσεις 
« Ε Ν Τ Ο Σ »        
και διατίθεται       
στα βιβλιοπωλεία. 

Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΚΟΒΕΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ! 

http://www.902.gr/eidisi/ergatiki-taxi/130821/apaitei-tin-amesi-anaklisi-apolysis-apo-ergolavo-enos-meloys-toy-ds-toy
http://www.902.gr/eidisi/ergatiki-taxi/130821/apaitei-tin-amesi-anaklisi-apolysis-apo-ergolavo-enos-meloys-toy-ds-toy
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Ενισχυμένο και επιθετικότερο το 

ελληνικό εφοπλιστικό κεφάλαιο 

Σ την πρωτοπορία παραμένουν οι έλληνες εφο-
πλιστές, οι οποίοι, σύμφωνα με στοιχεία της 

Alibra Shipping Limited, το πρώτο 5μηνο του 2017, 
από τις 146 παραγγελίες ναυπηγήσεων πλοίων όλων 
των κατηγοριών έχουν κλείσει τις 40 και ακολουθούν 
οι Κινέζοι με 26. 

Όμως, τα πλοία για να αποφέρουν κέρδη χρειάζε-
ται να κινηθούν από τους ναυτεργάτες, και όσο φτηνό-
τεροι είναι αυτοί τόσο μεγαλύτερη υπεραξία θα αρπά-
ξει το εφοπλιστικό κεφάλαιο, από την εργασία τους.  

Έτσι εξηγείται και η δήλωση του προέδρου της 
ΕΕΕ, Θ Βενιάμη: «Πρέπει να υπογράψουμε κάτι που 
να φέρει την ανάσταση στην ελληνική ναυτιλία, να φέ-
ρουμε πίσω τα παιδιά», …αυτά τα παιδιά που πέτα-
ξαν από τα καράβια τους, και τώρα πατώντας πάνω 
στα συντρίμμια των εργασιακών δικαιωμάτων στη 
θάλασσα και τη στεριά προκαλούν με δηλώσεις τους 
για τη κατάργηση των Σ.Σ. Εργασίας 

Εμπόδιο στις επιδιώξεις των εφοπλιστών να επι-
βάλλουν σε όλες τις κατηγορίες πλοίων καθεστώς 
γαλέρας και για τους για έλληνες, όπως συμβαίνει με 
τους αλλοδαπούς ναυτεργάτες, μπαίνουν τα ταξικά 
σωματεία, ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ, 
που με τις θέσεις και τη δράση τους αποκαλύπτουν τα 
σχέδια των εφοπλιστών και δεν αφήνουν προσχήματα       
συμβιβασμού στην εργατική αριστοκρατία και τις     
δυνάμεις του οπορτουνισμού της ΠΝΟ. 

Σ ’ ένα πινγκ - πονγκ αντεγ-
κλήσεων για το ποιος μπορεί 

καλύτερα να υπηρετήσει τα συμφέρο-
ντα του επιχειρηματικών ομίλων που 
δραστηριοποιείται στον κλάδο της 
κρουαζιέρας, μέσα στο γενικότερο 
ανταγωνισμό τους για την πρωτοκαθε-
δρία στη διαχείριση των γενικών συμ-
φερόντων του κεφαλαίου, αναλώθηκαν 
βουλευτές της ΝΔ και ο υπουργός    
Ναυτιλίας, Π. Κουρουμπλής, κατά τη 
συζήτηση Επίκαιρης Επερώτησης,    
26 Ιούνη, στη Βουλή. 

Στην Επερώτηση, που κατέθεσαν ο 
τομεάρχης Τουρισμού της ΝΔ, Μ. Κόνσο-
λας, και 33 ακόμα βουλευτές, εξέφραζαν 
την ανησυχία τους για το γεγονός ότι οι 
προβλέψεις το 2017 δείχνουν μειωμένες 
κατά 22,7% τις αφίξεις των κρουαζιε-
ρόπλοιων στα 42 λιμάνια της χώρας που 
καταγράφεται η κίνηση, δηλαδή από 
4.290 το 2016, στις 3.316 φέτος. Αντί-
στοιχα, η μείωση στους επιβάτες υπολο-
γίζεται στο 13,9%, από 5,1 εκατ. το 2016, 
στα 4,4 εκατ. το 2017. 

Σύμφωνα με τους βουλευτές της ΝΔ, 
«η κυβέρνηση παρουσιάστηκε ανέτοιμη 
να αντιληφθεί τη δυναμική 
και τις συνέπειες των γεγονό-
των από τις εξελίξεις στην 
Τουρκία και στην ευρύτερη 
περιοχή, που οδήγησαν τις 
εταιρείες κρουαζιέρας να 
αναζητήσουν ασφαλείς προ-
ορισμούς προς τη Δυτική 
Μεσόγειο, με αποτέλεσμα ο 
μεγάλος χαμένος να είναι η 
χώρα μας, ενώ σε όλα αυτά 
θα πρέπει να προστεθεί και  
η ανυπαρξία μιας ολοκληρω-
μένης πολιτικής στήριξης της 
κρουαζιέρας». 

Με βάση τα παραπάνω, 
ζητούσαν, ανάμεσα σε άλλα, 
την «άρση των αντικινήτρων 
για την κρουαζιέρα, όπως το γεγονός ότι 
δεν ισχύει στην Ελλάδα το αφορολόγητο 
για καύσιμα και τροφοδοσία στα κρουα-
ζιερόπλοια που ισχύει σε άλλες ευρωπα-
ϊκές χώρες», αλλά και την «διεύρυνση του 
ωραρίου λειτουργίας των αρχαιολογικών 
χώρων σε νησιά που αποτελούν προο-
ρισμούς κρουαζιέρας», προκειμένου να 
εξυπηρετούνται οι τουρίστες, ό,τι ώρα κι 
αν φτάσουν στον προορισμό που τους 
ενδιαφέρει. 

Παίρνει τα εύσημα          
και των εφοπλιστών 

Δραττόμενος της ευκαιρίας που του 
έδωσε η ΝΔ, ο Π. Κουρουμπλής έκανε 
μια πλήρη παρουσίαση της πολιτικής 
στήριξης στους εφοπλιστές από την 
πλευρά της κυβέρνησης, ειδικά σε όσους 
δραστηριοποιούνται στην κρουαζιέρα, 
ενώ στα όσα ακούστηκαν, υπερθεμάτισε 
η υπουργός Τουρισμού, Έλ.  Κουντουρά. 

Συνοπτικά, ως προς το ζήτημα της 
ασφάλειας, ο Π. Κουρουμπλής είπε ότι 
«η χώρα είναι ασφαλέστατη και το επί-
πεδο της ασφαλείας δεν έχει καμία 
σχέση με τα αντίστοιχα των γειτονικών 
χωρών, αλλά ούτε και με το 
επίπεδο ασφαλείας σε πολ-
λές από τις άλλες χώρες της 
ΕΕ». Εγκάλεσε μάλιστα τη 
ΝΔ που θέτει τέτοιο θέμα, 
λέγοντας με νόημα πως 
«υπάρχουν  μερικά ζητήματα 
στα οποία πρέπει να έχουμε 
κοινό τόπο και να τα υπερα-
σπιζόμαστε όλοι μαζί». 

Για το θέμα των καυσίμων, 
ο υπουργός είπε ότι ο ίδιος 
αυτοπροσώπως παρουσίασε 
στοιχεία στους εφοπλιστές 
της κρουαζιέρας για το κόστος και ότι 
μετά την ενημέρωση «άρχισαν να λένε 
άλλα» απ' αυτά που καταγγέλλει η ΝΔ, 
ενώ διαβεβαίωσε ότι τα τέλη ελλιμενι-
σμού στην Ελλάδα δεν έχουν αυξηθεί      
επί 2,5 χρόνια. 

Τη μείωση των δρομολογίων κρου-
αζιέρας στο Αιγαίο την απέδωσε στα  
όσα συμβαίνουν στην Τουρκία και στην 
Αίγυπτο. Είπε ακόμα ότι η κυβέρνηση, 
«μακριά από ιδεοληψίες», έχει ανοίξει 
διάλογο με τους ανθρώπους της κρουα-
ζιέρας και τους προτείνει, αν υπάρχουν 
εταιρείες που θέλουν να επενδύσουν σε 
υποδομές στα λιμάνια, «να αναζητηθεί 
τρόπος μέσα από διαδικασίες παρα-
χώρησης (...) ώστε να συνεργαστούν 
δημόσιος και  ιδιωτικός  τομέας». 

Κλείνοντας την ομιλία του, διαβεβαίω-
σε ότι «το κράτος θα στηρίξει τους φορείς 
της κρουαζιέρας» και ότι «δεν μπορεί και 
δεν είναι σωστό να μην υπάρχει ουσια-
στικά πλοίο χωρίς ελληνική σημαία στην 
κρουαζιέρα». Κάλεσε μάλιστα τη ΝΔ «σε 
αυτό να είμαστε μαζί. Οφείλετε να είμα-
στε μαζί. Είναι ζητήματα που αφορούν 
την Ελλάδα». 

Ανάκαμψη κερδών με 
ναυτεργάτες στην ψάθα 

Στη συζήτηση της Επίκαιρης Επερώ-
τησης παρενέβη εκ μέρους του ΚΚΕ ο 
βουλευτής του Κόμματος Χρ. Κατσώτης, 
ο οποίος μεταξύ άλλων είπε ότι «ο κλάδος 
του Τουρισμού όντως βρίσκεται σε δυνα-
μική τροχιά ανάπτυξης», αλλά την ίδια 
ώρα «έχουμε ένταση του πολέμου από τους 
εφοπλιστές, με παραπέρα μείωση των 
μισθών, με εντατικοποίηση, με ατελείωτα 
ωράρια, με απλήρωτη και ανασφάλιστη 
δουλειά, με ατομικές συμβάσεις, με ευέλι-
κτες μορφές απασχόλησης, με πενιχρούς 
μισθούς, με μη εφαρμογή των Συλλογι-
κών Συμβάσεων και βέβαια με κατάργη-
ση του δικαιώματος λήψης του εφάπαξ 
στην εικοσαετία, με μείωση του επιδόμα-
τος της ανεργίας, με κατάργηση των βα-
ρέων και ανθυγιεινών  επαγγελμάτων». 

«Αυτή είναι η καπιταλιστική  ανά-
πτυξη, καθεστώς γαλέρας και πενιχροί 
μισθοί.» Βαριά βιομηχανία  η ναυτιλία 
και ο Τουρισμός αμύθητα κέρδη για  
τους εφοπλιστές και τους μεγαλοξενο-
δόχους τα μονοπώλια,  όμως διακοπές 
δεν μπορεί να κάνει ο λαός. 

Παρουσιάζοντας αναλυτικά στοιχεία 
για τον κλάδο της κρουαζιέρας, σημείωσε 
ότι «ο στόλος της Διεθνούς Ένωσης 
Κρουαζιερόπλοιων αποτελείται από 458 
πλοία, με πάνω από 200.000 ναυτεργά-
τες. Απ' αυτούς, το 80% δουλεύει χωρίς 
Συλλογικές Συμβάσεις, χωρίς Κοινωνική 
Ασφάλιση. Απασχολούνται 72 ώρες τη 
βδομάδα, με βασικό μισθό 550 δολάρια 
και με τα όποια φιλοδωρήματα των     
επιβατών. Πολλοί από τα πληρώματα δεν 
μπορούν να δουν ούτε το φως του ήλιου 
για μέρες, αφού υποχρεώνονται να δου-
λεύουν σε ερμητικά κλειστά καταστρώ-
ματα  των  καραβιών». 

Ιμπεριαλιστική 
«ασφάλεια» και                

ελληνική εμπλοκή 
Ο Χρ. Κατσώτης αναφέρθηκε στην 

κοκορομαχία κυβέρνησης - ΝΔ για τους 
λόγους μείωσης της κίνησης των κρουαζι-
ερόπλοιων στα ελληνικά λιμάνια. Όπως 
είπε, «οι πραγματικές αιτίες αποσιωπώ-
νται. Η αλλαγή δρομολογίων κρουαζιέρας 
δεν έγινε μόνο λόγω των εσωτερικών 
εξελίξεων στην Τουρκία, οι οποίες αναμ-
φισβήτητα επέδρασαν. 

Οι ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις 
και οι ανταγωνισμοί στην περιοχή για 
τον έλεγχο των νέων αγορών έχουν 
οξυνθεί επικίνδυνα. Η συγκέντρωση 
στρατιωτικών δυνάμεων, πολεμικών 
πλοίων και άλλων πολεμικών μέσων, οι 
πολεμικές επιχειρήσεις και οι επεμβά-
σεις, οι σχεδιασμοί για αλλαγή συνό-
ρων, όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα να 
αλλάζουν και οι σχεδιασμοί των επι-
χειρηματικών ομίλων, μεταφέροντας τις 
δραστηριότητές τους, ώστε να διασφα-
λίσουν την κερδοφορία τους». 

«Η εμπλοκή, η συμμετοχή στους ιμπε-
ριαλιστικούς σχεδιασμούς, στους πολέ-
μους ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ, είναι επιλογή του 
κεφαλαίου και υλοποιείται από τις κυβερ-
νήσεις του. Οι συνέπειες είναι οδυνηρές 
για τους λαούς της ευρύτερης περιοχής». 

«Η γεωστρατηγική αναβάθμιση της 
χώρας προβάλλεται ως εθνικός στό-
χος από την κυβέρνηση, τη ΝΔ, το 
ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα του κεφα-
λαίου. Είναι στόχος για την αναβάθμι-
ση του ρόλου της αστικής τάξης της 
χώρας μας στην περιοχή. Αυτή είναι     
η πραγματικότητα και δεν μπορεί να 

κρυφτεί. Η καπιταλιστική ανάπτυξη, 
πέρα από την εκμετάλλευση, την ανερ-
γία και τη φτώχεια, έχει στο DNA της 
και τις μεγάλες αντιθέσεις που η 
όξυνσή τους οδηγεί στους ιμπεριαλι-
στικούς πολέμους και στις επεμβάσεις, 
με οδυνηρές συνέπειες για τους λαούς». 

Η άρση του καμποτάζ 
τσάκισε  

τους εργαζόμενους 
Εκτενή αναφορά έκανε ο βουλευτής 

του ΚΚΕ και στα επιχειρήματα που ακού-
στηκαν τα προηγούμενα χρόνια ότι η 
άρση του καμποτάζ, που επέφερε νέες 
ανατροπές, θα έδινε τάχα δουλειά σε 
περισσότερους ναυτεργάτες και θα είχε 
ευεργετικές επιδράσεις για τους επαγγελ-
ματίες της εστίασης και του τουρισμού 
που δραστηριοποιούνται κοντά σε 
homeport λιμάνια, δηλαδή λιμάνια εκκίνη-
σης της κρουαζιέρας, και όχι ενδιάμεσους 
σταθμούς. 

Ο Χρ. Κατσώτης παρατήρησε ότι «με 
την αντιλαϊκή πολιτική της ΕΕ και την 
κατάργηση του καμποτάζ σε όλες τις 
κατηγορίες καραβιών, με τον κανονισμό 
3577 / 1992 και με τη σφραγίδα της 

σημερινής κυβέρνη-
σης, όπως και των 
προηγούμενων, διώ-
χθηκαν δεκάδες χιλιά-
δες ναυτεργάτες από 
τα καράβια. Αντικατα-
στάθηκαν με φθηνότε-
ρο εργατικό δυναμικό 
για την αύξηση των 
κερδών του εφοπλι-
στικού κεφαλαίου. 
Η ένταση της εκμετάλ-
λευσης των ναυτεργα-
τών υποβάθμισαν τους 
κανόνες ναυσιπλοΐας 
και προστασίας της 
ανθρώπινης ζωής στη 
θάλασσα. Είναι γνωστά 

τα ατυχήματα του «Sea Diamond» στη 
Σαντορίνη κ.ά. Όποιος ανατρέξει στις 
αποφάσεις των εφοπλιστικών ενώσε-
ων θα διαπιστώσει ότι αυτούσιες οι 
εξωφρενικές αξιώσεις τους προωθού-
νται με νομοσχέδια, παρεμβάσεις, 
Ερωτήσεις κ.ά.». Όσο για τα 
«ευεργετήματα» που προσδοκούσαν οι 
τοπικές κοινωνίες γύρω από τα 
homeporting λιμάνια, ο Χρ. Κατσώτης 
είπε ότι μετά την άρση του καμποτάζ, 
«από τα 40 λιμάνια που υποδέχονται 
κρουαζιερόπλοια, στα 9 οι αφίξεις όχι 
μόνο δεν αυξήθηκαν από το 2012, αλλά 
μειώθηκαν ακόμα και στο homeporting.»  

Κι αυτό επειδή «ο σχεδιασμός για τη 
μετατροπή της Ελλάδας σε κόμβο της 
Ανατολικής Μεσογείου, με λιμάνια που 
θα αποτελούν homeport - φιλόδοξος στό-
χος για τους εφοπλιστές και γενικότερα 
για την ελληνική αστική τάξη - προσκρού-
ει στην όξυνση των ανταγωνισμών και 
στη στρατηγική των μονοπωλιακών επι-
χειρήσεων, που κυριαρχούν στον κλάδο 
της κρουαζιέρας». 

Όλα για τις ανάγκες              
του κεφαλαίου 

Για την κατάργηση των 
«αντικινήτρων» που 
πρότεινε η ΝΔ και την 
οποία υπερασπίστηκε 
και η κυβέρνηση, ο βου-
λευτής του ΚΚΕ είπε ότι 
«είναι στα σκαριά η 
κατάργηση της φορολό-
γησης των εφοπλιστών 
για τον εφοδιασμό με 
καύσιμα και την τροφο-
δοσία στα κρουαζιερό-
πλοια και η παραχώρη-
ση λιμενικών υποδομών 
στα μονοπώλια της 

κρουαζιέρας, όπως υπόσχεται στους 
εφοπλιστές η κυβέρνηση  και όπως   
απαιτεί η ΝΔ με την Επερώτησή της».     
Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα ανέ-
φερε την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ και 
των άλλων δέκα μεγάλων λιμανιών, των 
αεροδρομίων και άλλων στρατηγικής 
σημασίας κλάδων στη βιομηχανία και την 
Ενέργεια, σε συνδυασμό με την ένταση 
της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης, 
που προωθείται με την καταστολή των 
εργατικών - λαϊκών αγώνων. 

«Αυτή η πολιτική είναι αδιέξοδο», 
είπε, μεταξύ άλλων, ο Χρ. Κατσώτης και 
κατέληξε: «Ο μόνος δρόμος είναι αυτός 
της αντεπίθεσης των εργαζομένων και 
του λαού για την κάλυψη των απω-
λειών, τη διεκδίκηση των σύγχρονων 
αναγκών σ' έναν άλλο δρόμο ανάπτυ-
ξης, με άλλη μορφή οργάνωσης της 
οικονομίας, όπου η ναυπηγοεπισκευή, 
η ναυτιλία, οι μεταφορές θα έχουν  
κοινωνικοποιηθεί και κάτω από τον 
Κεντρικό Σχεδιασμό της εργατικής 
εξουσίας, η ανάπτυξη θα υπηρετεί τις 
σύγχρονες λαϊκές ανάγκες και όχι τα 
κέρδη των καπιταλιστών». 

Προαπαιτούμενο ναυάγιο 

Έ να καράβι τίγκα στην πρέζα κυριαρχεί 
στο δημόσιο βίο. Το εφοπλιστικό κεφά-

λαιο απολαμβάνει καπιταλιστική ασυλία που  
μόνο μια αριστερή διαχείριση θα μπορούσε να 
προσφέρει αθόρυβα παρά τις χρυσαυγίτικες 
κραυγές υπέρ του. Κι απ' την άλλη, μένει να δού-
με η εισαγγελία περιβάλλοντος και τα συναρμό-
δια υπουργεία τι θα 'χουν ν' απαντήσουν στην 
κομμουνιστική κοινοβουλευτική Ερώτηση που 
κατατέθηκε για την τοξική απειλή στον κόλπο 
της Ελευσίνας για τα ναυάγια. 

Δεκαεφτά χρόνια μετά την έκρηξη του SLOPS 
(που πήρε στον τάφο έναν ναυτεργάτη και παρα-
μένει στον όρμο της Βλύχας δηλητηριάζοντας 
περιβάλλον και ζωές), στα πολιτικά ναυάγια των 
προαπαιτούμενων προστέθηκαν και σαπίζουν 
είκοσι εφτά ναυάγια, τριάντα παροπλισμένα 
πλοία κι απ' όλα αυτά είκοσι δύο χαρακτηρισμέ-
να επιβλαβή. Μ' αυτήν τη θανατηφόρα ουσία των 
καραβιών και ναυαγίων δεν πρόκειται ν' ασχο-
ληθεί κανείς εκτός απ' τους αποσυνάγωγους της 
αστικής δημοκρατίας, που παθαίνει ντελίριο  
μόλις δει κρουαζιερόπλοιο κι επιβάτες με βρα-
χιολάκι αιχμάλωτου τουρίστα. 

Δεν μπορώ, μα τη θάλασσα, ορέ σύντροφοι, 
να συρρικνώσω την πολιτική διαλεκτική των  
ημερών γύρω από τη λέξη πλοίο - καράβι στο 
επίπεδο της αξίας της ηρωίνης, μετρώντας      
ανθρώπινα ναυάγια στο Μενίδι κι αλλαχού και 
ζητήματα εθνικής άμυνας να παίζονται στις      
περιπολίες των ΝΑΤΟικών πειρατικών που    
διαφεντεύουν  το  Αιγαίο.  

(Από το «ΠατριδοΓνωμόνιο» της βουλευτού 
του ΚΚΕ Λιάνας Κανέλλη στον «Ριζοσπάστη» 

Σ ε μια παράλληλη εξέλιξη τα μέλη της 
Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών σε 

έκτακτη Γ.Σ., 26 Ιούνη, ομόφωνα αποφάσισαν 
την επέκταση για 1 χρόνο της κοροϊδίας περί 
οικειοθελούς   φορολογικής   εισφοράς   ύψους  
...30 ευρώ την ημέρα για κάθε πλοίο, που και 
γι’ αυτά η κυβέρνηση επιμελώς αποφεύγει να 
ενημερώσει για τον βαθμό είσπραξής  τους! 

Είναι αποκαλυπτικό το γεγονός ότι το ζήτημα      
παράτασης της «οικειοθελούς», όσο και «συμ-
βολικής», «φορολογικής συνεισφοράς» των     
Ελλήνων εφοπλιστών της ποντοπόρου ναυτιλίας για 
το 2018 διευθετήθηκε, όπως βέβαια ήταν επόμενο, 
με απόφαση της ίδιας της Ένωσης Ελλήνων Εφο-
πλιστών, από την έκτακτη Γενική Συνέλευσή τους, 
που έκανε αποδεκτή την εν λόγω   ρύθμιση.  

Σε αυτό το πλαίσιο και ενώ τα παζάρια και οι ενδο-
καπιταλιστικοί ανταγωνισμοί γύρω από τους τρόπους 
της προκλητικής φορολόγησης των εφοπλιστών   
συνεχίζονται με την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, ο πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών, Θ.     
Βενιάμης, εξέφρασε την πεποίθηση ότι σύντομα      
θα επιτευχθεί μια αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία  
μεταξύ ελληνικής πολιτείας και Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής επί του θέματος, η οποία σε κάθε περίπτωση θα 
σέβεται τις θεμελιώδεις αρχές του θεσμικού πλαισίου 
της ελληνόκτητης ναυτιλίας και κυρίως τη  συνταγμα-
τική κατοχύρωσή του, ουσιαστικά δηλαδή την κατο-
χύρωση της φορολογικής ασυλίας των εφοπλιστών. 
Να σημειωθεί ότι η λίστα με τα προαπαιτούμενα της 
επόμενης «αξιολόγησης» περιλαμβάνει και το παζάρι 
σχετικά με «τη φορολογική μεταχείριση για τη ναυτι-
λιακή βιομηχανία» με βάση τις επισημάνσεις της  
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Όλοι μαζί ψήφισαν νέες φορολογικές           

διευκολύνσεις στο μεγάλο κεφάλαιο 

Μ ια τρύπα στο νερό για την πάταξη της φοροδιαφυ-
γής του μεγάλου κεφαλαίου αποτελεί το νομοσχέδιο 

το οποίο ενσωματώνει την Κοινοτική Οδηγία στο Εθνικό 
Δίκαιο και περιλαμβάνει φορολογικές ρυθμίσεις για την 
προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων και την καλύτερη είσπρα-
ξη των φόρων και ψηφίστηκε, 6 Ιούνη, από ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, 
Δημοκρατική Συμπαράταξη, ΑΝΕΛ και Ποτάμι, η Ένωση 
Κεντρώων δήλωσε «παρών» και η ναζιστική Χρυσή       
Αυγή καταψήφισε ζητώντας περισσότερες φοροαπαλλαγές 
για  τους  εγχώριους  επιχειρηματίες.  

Καταψηφίζοντας το νομοσχέδιο ο ειδικός αγορητής του 
ΚΚΕ Σ. Βαρδαλής τόνισε: «Η κυβέρνηση δεν μπορεί να 
ισχυρίζεται ότι θα πατάξει τη φοροδιαφυγή όταν η απελευθέ-
ρωση της κίνησης κεφαλαίων δημιούργησε καλύτερους όρους 
για την ύπαρξη φορολογικών παραδείσων, ενώ οι επιχει-
ρηματικοί όμιλοι φοροδιαφεύγουν και εισφοροδιαφεύγουν 
νόμιμα, με προνόμια που έχουν ψηφίσει η σημερινή και     
οι προηγούμενες κυβερνήσεις», ζήτησε «να καταργηθεί ο 
συμπληρωματικός φόρος στα χωράφια όπως και ο               
ΕΝΦΙΑ» και επισήμανε ότι αποτελεί ξέπλυμα χρήματος η 
τροπολογία που παρατείνει το νόμο για τη νομιμοποίηση 
αδήλωτων κεφαλαίων». 

Π όλεμος, φτώχεια, πείνα, κοινωνικός αποκλει-
σμός, ανεργία, ανισότητα είναι το υπόβαθρο 

που ακουμπάνε τα ναρκωτικά. Δεν είναι ελεύθερη 
επιλογή κανενός, τονίζει σε ανακοίνωσή του με      
αφορμή την 26η του Ιούνη, Ημέρα Κατά των      
Ναρκωτικών, το ΚΚΕ και δηλώνει αποφασισμένο    
να πολεμήσει κάθε απόπειρα συμβιβασμού με τη      
νάρκωση  των  συνειδήσεων. 

 Καταδικάζει τα τεχνάσματα της κυβέρνησης   
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που, ενώ έχει βάλει πλώρη για νο-
μιμοποίηση των ναρκωτικών, με μπούσουλα τις οδηγί-
ες της ΕΕ, προσπαθεί να προετοιμάσει το έδαφος με 
θεωρίες περί δήθεν "θεραπευτικών" ναρκωτικών. 

Καλεί το λαό και τη νεολαία να αντιταχθούν σθε-
ναρά στις απόπειρες της κυβέρνησης για νομιμοποίη-
ση των ναρκωτικών, που είναι απόπειρα να μάθουμε 
να ζούμε στη μιζέρια. Να υποστηρίξουν το αίτημα 
για υπηρεσίες πρόληψης, για υλοποίηση του δικαιώ-
ματος των εξαρτημένων για θεραπεία και επανένταξη, 
για υποστήριξη των εργαζομένων στα θεραπευτικά 
προγράμματα και στις οικογένειες των εξαρτημένων 
που τους στηρίζουν.  

Να μην περάσει η συρρίκνωση των "στεγνών" 
προγραμμάτων και η ιδιωτικοποίησή τους.          

Ο λαός και η νεολαία μας να βροντοφωνάξουν   
και να διεκδικήσουν ΟΧΙ σε όλα τα ναρκωτικά. 

Ζωή ολόκληρη, όχι με δόσεις. 

Παράταση της κοροϊδίας  

από τους εφοπλιστές! 

Έτος         transit  homeporting 

2010 1.569.921       532.470 

2011 2.063.439       514.989 

2012 1.784.118       460.934 

2013 2.054 295       388.711 

2014 1.746.489       376.163 

2015 1.699.765       357.562  

Πηγή: CLIA - Europe Contribution Report 2015 -  2016  
and Medcruise Statistical Year - Book 2016    

 

 
 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ 

ΟΛΠ - COSCO - ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΑΓΚΑΗΣ 
Υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας 

«Χ ορό» δισεκατομμυρίων στις πλάτες των 
εργαζομένων και συνολικά του λαού έχει 

ήδη εξασφαλίσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ 
στα μονοπώλια που δραστηριοποιούνται στον      
τομέα των συνδυασμένων μεταφορών, προκειμένου 
να προωθήσει τις αξιώσεις της αστικής τάξης, η 
οποία θέλει τη χώρα διαμετακομιστικό κόμβο, για 
να αναβαθμίσει το ρόλο της και τις μπίζνες της. 

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΟΛΠ, COSCO 
και Λιμενικού Οργανισμού της Σαγκάης (SIPG) 
υπογράφτηκε χτες. Σύμφωνα με όσα έχουν έρθει 
στη δημοσιότητα, στόχοι του μνημονίου είναι η 
ραγδαία αύξηση της διακίνησης εμπορευματοκιβω-
τίων από το λιμάνι του Πειραιά, ώστε «να καταστεί 
το μεγαλύτερο λιμάνι διακίνησης εμπορευματο-
κιβωτίων στη Μεσόγειο» και για την επίτευξη 
«περισσότερων επιχειρηματικών ευκαιριών», την 
ανάδειξη του λιμανιού σε σημαντικό κόμβο στο 
«Δρόμο του μεταξιού» που προωθεί η Κίνα κ.λπ., 
με τους Ελληνες εφοπλιστές να παίζουν πρωταγω-
νιστικό ρόλο. 

Απεργίες στη Ναυπηγοεπισκευή  

για τις ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  

Μ ε παρακαταθήκη την καθολική συμμετο-
χή στην 24ωρη απεργία 22 Ιούνη οι 

εργαζόμενοι στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη 
Περάματος και Σαλαμίνας συνεχίζουν τις κινη-
τοποιήσεις τους για την επαναφορά σε ισχύ της 
τελευταίας υποχρεωτικής ΣΣΕ του 2009 - 2010, 
και 13 Ιούλη προχωρούν σε νέα 24ωρη απερ-
γία, που κήρυξαν το Συνδικάτο Μετάλλου Ατ-
τικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλά-
δας και το Σωματείο Ναυπηγοξυλουργών. 

Στο πλευρό των αγωνιζόμενων μεταλλεργα-
τών τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΣ/ΝΑΤ, το σωματείο 
εργαζομένων στις προβλήτες της COSCO 
(ΕΝΕΔΕΠ), οι Λαϊκές Επιτροπές Περάματος, 
Κερατσινίου  και Πειραιά, άλλα ταξικά σωματεία 
του Πειραιά και κλάδων που αυτό το διάστημα 
βρίσκονται σε απεργιακές κινητοποιήσεις, εκ-
πρόσωποι από τον Φοιτητικό Σύλλογο της σχο-
λής Ναυπηγών Μηχανολόγων ΕΜΠ, βουλευτές 
του ΚΚΕ και το ΠΑΜΕ.   

Ταυτόχρονα οι μεταλλεργάτες παλεύουν για 
ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, μέτρα υγιεινής 
και ασφάλειας, ωράρια, μεροκάματα που να 
εξασφαλίζουν, να ζουν οι εργαζόμενοι καλύπτο-
ντας τις ανάγκες τους.  

Α τσαλωμένοι με την ενότητα που έχουν 
κατακτήσει μέσα στους αγώνες, στη Γε-

νική Συνέλευση 22/6 επιβεβαίωσαν την πρόθε-
ση να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις πρω-
τοβουλίες τους, δοκιμάζοντας και νέες μορφές 
δίπλα στα όσα ήδη υλοποιούν. 

Σ’ αυτά τα πλαίσια την Πέμπτη 6 Ιούλη 
πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με Λαϊκές Επιτρο-
πές και μαζικούς φορείς και άλλα ταξικά συνδι-
κάτα στο Πέραμα και την επόμενη Πέμπτη 13 
Ιούλη 7 μ.μ. μετά την απεργία καλούν σε   
συγκέντρωση στην πλατεία Καραϊσκάκη του 
Πειραιά και πορεία στους κεντρικούς δρό-
μους της πόλης η οποία θα καταλήξει στην 
πλατεία Κοραή, όπου θα δοθεί συναυλία. 

Παράλληλα το Συνδικάτο καλεί τους εργοδό-
τες μέχρι τις 15 Ιούλη να υπογράψουν την     
κλαδική σύμβαση. Σε διαφορετική περίπτωση 
θα κλιμακώσουν τη δράση τους με διάφορες     
μορφές πάλης μέσα στον Αύγουστο, προκηρύσ-
σοντας νέα 24ωρη απεργία το πρώτο δεκαή-
μερο του Σεπτέμβρη, με ανοιχτή ημερομηνία, 
εκφράζοντας την αποφασιστικότητα του κλάδου 
για συνέχιση του αγώνα μέχρι την υπογραφή  
της  κλαδικής  ΣΣΕ. 

Μ Ι Α ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙ ΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ  ΒΟΥΛΗ  

  



Ιούνης - Ιούλης 2017 Σελίδα 4 

Ε φοπλιστές - ΥΝΑ με την  
εφαρμογή του ν. 4150 / 

2013 και τις υπουργικές αποφά-
σεις που καθορίζουν τις μειωμέ-
νες οργανικές συνθέσεις των επι-
βατηγών πλοίων και τα εξαντλητι-
κά ωράρια των δρομολογίων έχει 
ως αποτέλεσμα την εντατικοποί-
ηση της εργασίας, δεν εφαρμόζε-
ται ούτε η διανυκτέρευση για τους 
ναυτεργάτες που καθορίζεται στο 
άρθρο 16 της ΣΣΕ, επισημαίνουν 
σε καταγγελία τους τα σωματεία 
ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑ-
ΓΕΝ και προσθέτουν: 

Α παιτούμε να εφαρμόζεται η 
ΣΣΕ, να ανανεωθεί, και οι 

οργανικές συνθέσεις των πλοίων να 
ανταποκρίνονται στις πραγματικές 
ανάγκες, χωρίς να υπονομεύεται η 
ανθρώπινη ζωή στη θάλασσα. Τερά-
στιες είναι οι ευθύνες της πλειοψηφί-
ας της ΠΝΟ που δεν πραγματοποιεί 
συνεδρίαση της ΕΕ παρότι το έχουμε 
ζητήσει επανειλημμένα. Τα ναυτεργα-
τικά σωματεία να καταθέσουν ολο-
κληρωμένα τις θέσεις τους για ΣΣΕ - 
κοινωνική ασφάλιση και να ληφθούν 
αποφάσεις για απεργιακές και αγω-
νιστικές  κινητοποιήσεις. 

Ισχυρό αντιιμπεριαλιστικό μήνυμα  

από χιλιάδες εργαζομένων και λαού! 

ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ  
Απαιτούν οργανικές συνθέσεις που να ανταπο-        

κρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πλοίων 

Μ ε επιστολή τους,  
εθνοφύλακες από το 

649ο Τάγμα Εθνοφυλακής, 
το 298ο Μ/Κ Τάγμα Εθνο-
φυλακής και το 79ο Τάγμα  
Υγειονομικού  Εθνοφυλακής 
στη Σάμο καταγγέλλουν     
την εμπλοκή των Ενόπλων 
Δυνάμεων στη ΝΑΤΟική 
άσκηση «Noble Jump».  
Η επιστολή έχει ως εξής: 

«Από τη Σάμο, όπου   
υπηρετούμε τη θητεία μας, 
θέλουμε να εκφράσουμε την 
αντίδρασή μας για τη συμ-
μετοχή των ελληνικών     
Ενόπλων Δυνάμεων στην 
ΝΑΤΟική άσκηση "Noble 
Jump". Καθώς και την αλλη-
λεγγύη μας σε όσους συ-
ναδέλφους ανά την Ελλάδα 
έχουν εκφραστεί αντίστοιχα. 

Είναι πρόκληση σήμερα 
να παραχωρούνται εδάφη 
της πατρίδας μας στους  
μακελάρηδες του ΝΑΤΟ. 
Ντροπιάζουν τη στολή του 
Έλληνα στρατιώτη, μετα-
τρέποντάς μας για άλλη μια 
φορά σε "θαλαμοφύλακες" 
και "τουαλετοφύλακες" των 
ΝΑΤΟικών δολοφόνων. Την 
ίδια στιγμή που οι προκλη-
τικές καθημερινές παραβιά-
σεις του εναέριου και θαλάσ-
σιου χώρου της πατρίδας 
μας από την Τουρκία γίνο-
νται υπό την "επίβλεψη" των 
ΝΑΤΟικών πολεμικών πλοί-
ων στη  Μεσόγειο. 

Γνωρίζουμε πως ο      
εχθρός μας έχει πολλά   
πρόσωπα και δηλώνουμε και 
με τη σημερινή μας επιστολή 
πως δεν  φοβόμαστε  κανένα  

φασίστα, είτε είναι φαντάρος, 
είτε είναι στέλεχος, που κάτω 
από το μανδύα του ψευτο - 
"πατριωτισμού" σπέρνει το 
ρατσιστικό του δηλητήριο. 
Όσα μεγάλα λόγια κι αν 
λένε, ξέρουμε πως οι πολι-
τικοί τους πρόγονοι συμμά-
χησαν το '40 με τους Γερ-
μανούς και Ιταλούς κατα-
κτητές και κυνηγούσαν τον 
ελληνικό λαό που οργάνω-
σε την τιμημένη Αντίσταση. 
Αυτοί είναι και σήμερα οι 
ναζιστές. 

Καλούμε όλους τους   
φαντάρους που υπηρετούν 
αυτές τις μέρες να σηκώσουν 
το κεφάλι ψηλά και να υπε-
ρασπιστούν το δίκιο τους  
και το δικαίωμα της γνώμης 
τους. Τα δικαιώματά μας δεν 
τελειώνουν μετά τα κάγκελα 
της πύλης. Έχουμε το ανα-
φαίρετο δικαίωμα να ενημε-
ρωνόμαστε, να διαβάζουμε 
και να συζητάμε. 

Ενώνουμε τη φωνή μας 
με όλους τους φαντάρους και 
απαιτούμε: 

 Κανένας Έλληνας στρατι-
ωτικός εκτός συνόρων 

 Έξω το ΝΑΤΟ από το  
Αιγαίο 

 Να κλείσει η βάση της 
Σούδας 

 Ούτε ευρώ σε εξοπλι-
σμούς που ικανοποιούν 
ΝΑΤΟικές  ανάγκες 

 Να μην γίνουν τα λιμάνια 
και τα αεροδρόμιά μας 
ορμητήρια των φονιάδων 
των  λαών». 

Επιστολή εθνοφυλάκων  
από στρατόπεδα της Σάμου 

Μ ε το μεγάλο και μαχητικό συλλα-
λητήριο το Σάββατο 24 Ιούνη και 

την Διεθνή Συνάντηση Συνδικάτων και 
Συνδικαλιστών από τα Βαλκάνια και 
τις χώρες της ευρύτερης περιο-
χής ολοκληρώθηκε την Κυριακή 25 Ιούνη 
το Διήμερο Βαλκανικής Αντιπολεμικής 
και Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης Συν-
δικάτων στη Θεσσαλονίκη, δίνοντας τη 
σκυτάλη στα Εργατικά Κέντρα Λέσβου, 
Σάμου και Βορείου Συγκροτήματος Δωδε-
κανήσου, που στις 1 και 2 Ιούλη οργάνω-
σαν στα νησιά τους, από κοινού με τις 
Επιτροπές Ειρήνης και άλλους φορείς, 
Αντιπολεμικά Αντιιμπεριαλιστικά Διήμερα. 

Η  επιλογή της Θεσσαλονίκης συν-
δέεται με το γεγονός ότι είναι μια 

πόλη με ιδιαίτερη διεθνιστική σημασία      
για το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα της 
χώρας, καθώς σ' αυτήν έδρασε η πρώτη 
μεγάλη, διεθνιστική, ταξικά προσανατο-
λισμένη συνδικαλιστική οργάνωση της     
χώρας, η Φεντερασιόν, που συσπείρωνε 
στις γραμμές της αγωνιστές εργάτες όλων 
των εθνικοτήτων, Ελληνες, Τούρκους, 
Βούλγαρους, Σέρβους, Ισραηλίτες κ.ά., 
μια οργάνωση που δεν λύγισε στα καλέ-
σματα μίσους των ιμπεριαλιστών του Α' 
Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά κράτησε      
ψηλά τη σημαία της εργατικής τάξης. 

ΑΝΤΙΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ              
διατάξεις και διαδικασίες με    

τη σφραγίδα των εφοπλιστών 

Τ α αντιναυτεργατικά αποτελέσματα     
της τροποποίησης του ΠΔ 141/2014 

κατήγγειλαν στη συνάντησή τους με τον ΓΓ  
του ΥΝΑ, 23 Ιούνη, οι υποψήφιοι για την   
απόκτηση διπλωμάτων Γ’ Μηχανικών από 
απόφοιτους ΑΕΙ - ΤΕΙ, που αυτή την περίοδο 
εξετάζονται στην ΑΕΝ Ασπροπύργου. 

  Οι εφοπλιστές ενώ δημαγωγικά μιλάνε για 
την ανάγκη προσέλκυσης νέων στα καράβια, 
την ίδια ώρα κλείνουν τη στρόφιγγα για τους 
απόφοιτους ΑΕΙ - ΤΕΙ οι επιτυχόντες να κυμαί-
νονται στο 25%, σπέρνοντας με τα τσιράκια 
τους στις ΑΕΝ και στα καράβια το δηλητήριο 
στους σπουδαστές ότι «Μηχανολόγοι - Ναυ-
πηγοί έρχονται για να πάρουν τις δουλειές 
των σπουδαστών των ΑΕΝ» επιδιώκοντας 
να μειώσουν ακόμα παραπέρα τους μισθούς 
των ναυτεργατών.  

Με έγγραφό της, 27/6, προς το ΥΝΑ η  
ΠΕΜΕΝ επαναλαμβάνει την θέση της για    
κατάργηση της Επιτροπής Αντιστοιχίας και 
απαιτεί άμεσα να γίνει τροποποίηση ώστε     
οι απόφοιτοι ΑΕΙ - ΤΕΙ να αποκτούν το ΚΕΠ 
ανεξάρτητα από τα οφειλόμενα μαθήματα     
και να πραγματοποιούν την απαιτούμενη 
12μηνη θαλάσσια υπηρεσία.  

Να δυναμώσουν σε κάθε χώρα η αλληλεγγύη και        
η πάλη ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς 

Μ ε συνθήματα όπως: «Με      
ψίχουλα και ψέματα δεν θα 

συμβιβαστούμε, όλα τα  κλεμμένα  τα  
διεκδικούμε» και «Για τους συντα-
ξιούχους δεν υπάρχει μία - λεφτά 
υπάρχουν μόνο για την πλουτοκρα-
τία» οι συνταξιούχοι, ανταποκρινόμενοι 
στο κάλεσμα της Συντονιστικής Επιτρο-
πής Αγώνα των Συνεργαζόμενων      
Συνταξιουχικών Οργανώσε-
ων ΟΑΕΕ - ΙΚΑ - ΔΗΜΟ-
ΣΙΟΥ - ΕΜΠΟΡΩΝ - ΕΛΤΑ - 
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΝΑΤ - ΟΣΕ, 
πραγματοποίησαν μεγάλες 
συγκεντρώσεις σε όλη  τη  
χώρα. 

Στην Αθήνα, το πρωί της 
Πέμπτης 15 Ιούνη, οι συντα-
ξιούχοι με μια ατέλειωτη 
πορεία από την Πλατεία 
Εθνικής Αντίστασης κατέλη-
ξαν στο Σύνταγμα μπροστά 
στη Βουλή, όπου χαιρετισμός ανάμεσα 
στους άλλους  απηύθυνε και ο Γιώρ-
γος Βρανάς  πρόεδρος της ΠΕΣ-ΝΑΤ, 
ενώ κεντρικός ομιλητής ήταν ο πρόε-
δρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων 

του ΙΚΑ, Δήμος Κουμπούρης, ο ο-
ποίος κάλεσε τους συνταξιούχους να 
οργανωθούν πιο μαζικά και αποφασι-
στικά στα σωματεία τους, κλιμακώνο-
ντας τον αγώνα τους, μαζί με το ταξικό 
συνδικαλιστικό κίνημα και κατέληξε 
τονίζοντας «Συνεχίζουμε, δεν σταμα-
τάμε, διεκδικούμε πίσω τις συντάξεις 
που μας έκοψαν». 

Στη μαζική κινητοποίηση της Αθή-
νας εκτός από τους συνταξιούχους 
της Αττικής, συμμετείχαν απόμαχοι 
της δουλειάς από τη Στερεά Ελλά-
δα και την Πελοπόννησο, που 
έφτασαν νωρίτερα το πρωί με       

πούλμαν στην Αθήνα. Είχε προηγηθεί 
στις 13 Ιούνη η πανσυνταξιουχική 
συγκέντρωση Βόρειας και Δυτικής 
Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη και ακο-
λούθησε, 21 Ιούνη, η συγκέντρωση 
συνταξιούχων της Κρήτης στο        
Ρέθυμνο.  

    Στο πλευρό των συνταξιούχων 
βρέθηκαν τα μέλη της ΚΕ και βουλευ-

τές του ΚΚΕ Αλέκα 
Π α π α ρ ή γ α 
και Χρήστος Κα-
τσώτης, καθώς και 
αντιπροσωπεία της 
ΕΓ του  ΠΑΜΕ. 
     Μετά την συ-
γκέντρωση των 
σ υ ν τ α ξ ι ο ύ χ ω ν 
στην Αθήνα αντι-
προσωπεία της 
Σ υ ν τ ο ν ι σ τ ι κ ή 
Επιτροπής Αγώ-

να  επέδωσε υπόμνημα με τα αιτή-
ματά της στα κόμματα της Βουλής, 
πλην της φασιστικής «Χρυσής  
Αυγής», καθώς και στο γραφείο του 
πρωθυπουργού.  

ΜΑΖΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ 

Μεγάλη συγκέντρωση στην Αθήνα μπροστά στη Βουλή 

Τ ην απαράδεκτη κατάστα-
ση που επικρατεί συνολικά 

στη ναυτική εκπαίδευση που 
επιβεβαιώνεται για άλλη μια  
φορά στην Εξεταστική Περίοδο 
του Ιούνη 2017, καταγγέλλει με 
επιστολή το Δ.Σ. του Συλλόγου 
Σπουδαστών ΑΕΝ Ασπροπύρ-
γου, προς την κυβέρνηση και τη 
διεύθυνση εκπαίδευσης του ΥΝΑ, 
τη διοίκηση και τους διευθυντές 
σπουδών των ΑΕΝ Ασπροπύργου 
και  προσθέτει: 

«Οι τελειόφοιτοι που θα πάρουν 
πτυχίο στην ώρα τους είναι ελάχι-
στοι, το ίδιο ισχύει και για τους 
συναδέλφους που το επόμενο διά-
στημα πρέπει να  φύγουν για το Β΄ 
εκπαιδευτικό ταξίδι. Τα μαζικά 
κοψίματα και οι αιτήσεις για ανα-
βαθμολόγηση στα Εκπαιδευτικά 
Συμβούλια συνεχίζονται (χαρα-
κτηριστικά στα ΚΑΥΣΙΜΑ -  
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ του ΣΤ΄ Εξαμήνου 
πέρασαν 55 από τους 155 σπου-
δαστές του εξαμήνου). 

Παρόμοια κατάσταση επικρατεί 
και στο ΚΕΣΕΝ, ενώ έρχονται να 
προστεθούν και οι καταγγελίες 
των συναδέλφων υποψηφίων για 
Γ΄ Μηχανικών αποφοίτων ΑΕΙ - 
ΤΕΙ που εξετάστηκαν αυτές τις 
μέρες σε μαθήματα που τους έχει 
καθορίσει η Επιτροπή Αντιστοι-
χίας. Ενδεικτικά, στο αντίστοιχο 
μάθημα ΚΑΥΣΙΜΑ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
πέρασαν 8 από τους 45 υποψή-
φιους. Ενώ παράλληλα διάφοροι 
καθηγητές τους έλεγαν ότι «ήρθαν 
να πάρουν τις δουλειές από τους 
σπουδαστές των ΑΕΝ», «δε θα 
σας περάσουμε για να βοηθήσουμε 
τα παιδιά των ΑΕΝ» κ.ά. τέτοια. 

ΕΙΝΑΙ ΨΕΜΑΤΑ!  
Οι ίδιοι που τα λένε αυτά όχι 

μόνο δε «βοηθάνε», όπως χαρα-
κτηριστικά δηλώνουν, αλλά συνει-
δητά σπέρνουν το συντεχνιασμό, 
τη διχόνοια και τη διάσπαση των 
σπουδαστών. Για να συνεχίζεται η 
κατάσταση υποβάθμισης με ελλεί-
ψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό, 
υλικοτεχνική υποδομή και της 
ιδιωτικοποίησης της ναυτικής  

εκπαίδευσης, να κερδίζουν οι   
φροντιστηριάρχες, να ξηλώνονται     
δικαιώματα όπως η δημόσια και 
δωρεάν εκπαίδευση, η Συλλογική 
Σύμβαση Εργασίας, η κοινωνική 
ασφάλιση.  

Όχι μόνο δε θέλουν να διαφυ-
λάξουν θέσεις εργασίας με δι-
καιώματα, αντίθετα  κατ’ εντολή 
των εφοπλιστών, της κυβέρνησης 
και του υπουργείου για να διευ-
ρύνεται η «μαύρη» ανασφάλιστη 
εργασία, με κατάργηση των Συλ-
λογικών Συμβάσεων Εργασίας. 
Είναι αυτοί που καταψηφίζουν 
στα διάφορα όργανα τις προτά-
σεις όπως πχ. Για εισακτέους με 
βάση τις ανάγκες τις ελληνόκτη-
της εμπορικής ναυτιλίας (5.230 
πλοία), κ.ά. πολλά. 

Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσου-
με με τους συναδέλφους μας ανε-
ξαρτήτως, ακαδημαϊκής προέλευ-
σης, γλώσσας, χρώματος, θρη-
σκευτικών και ιδεολογικών πεποι-
θήσεων, μας ενώνει ο δρόμος της 
οργάνωσης και του αγώνα ενάντια 
στην αντιλαϊκή πολιτική που      
επιδεινώνει διαρκώς την ζωή μας, 
διεκδικώντας αιτήματα με βάση 
τις σύγχρονες ανάγκες. 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ: 
  Αποκλειστικά δημόσια και δω-
ρεάν ναυτική εκπαίδευση και 
μετεκπαίδευση. 

  Ισοτιμία των διπλωμάτων μας 
με τα αντίστοιχα της στεριάς. 

  Κατάργηση της Επιτροπής 
Αντιστοιχίας. Άμεσα να γίνει 
τροποποίηση ώστε οι απόφοιτοι 
ΑΕΙ – ΤΕΙ να αποκτούν το ΚΕΠ 
ανεξάρτητα από τα οφειλόμενα 
μαθήματα και να πραγματοποι-
ούν την απαιτούμενη 12μηνη  
θαλάσσια υπηρεσία. 

  Εκπαιδευτικό ταξίδι, εύρεση 
καραβιού με ευθύνη αποκλειστι-
κά του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και της Διοίκησης της ΑΕΝ Α-
σπροπύργου για όλους τους σπου-
δαστές. Ναυτολόγηση με ΣΣΕ, 
συγκροτημένα εργασιακά, ασφα-
λιστικά και συνδικαλιστικά δι-
καιώματα.» 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

Για τα οξυμένα προβλήματα  
ευθύνεται το καπιταλιστικό κέρδος 

Ά λλη μια ευκαιρία για την αποκάλυψη της υποκρισίας των 
διεθνών ενώσεων του κεφαλαίου, των μονοπωλιακών     

ομίλων και των κρατών τους, που είναι οι βασικοί υπεύθυνοι για      
τα οξυμένα περιβαλλοντικά προβλήματα, ήταν η Παγκόσμια Μέρα 
Περιβάλλοντος, 5 Ιούνη, που σημαδεύτηκε από την αποχώρηση των 
ΗΠΑ από την συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. 

 Οι  κάθε φορά «αποφάσεις» τους πάνε χέρι - χέρι με το θάνατο 
δεκάδων εκατομμυρίων ανθρώπων, εκατομμυρίων παιδιών, τη δίψα, 
την πείνα, τις επιδημίες, τις φυσικές  καταστροφές, που θα μπορού-
σαν να αποφευχθούν, τις μαζικές καταστροφές πληθυσμών και υπο-
δομών από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους.  

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, όπως όλες οι 
προκάτοχοί της, κάνει ό,τι μπορεί για να συσκοτίσει το γεγονός, ότι η 
αιτία που οξύνει και τα προβλήματα του περιβάλλοντος είναι ο καπι-
ταλιστικός δρόμος ανάπτυξης. Στηρίζει και υλοποιεί τη στρατηγική της 
άρχουσας τάξης και της ΕΕ για το περιβάλλον. Παράλληλα, συμμετέ-
χει ενεργά στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς που καταστρέφουν 
ανθρώπινες ζωές  και το περιβάλλον.  

Αντίθετα Σοσιαλισμός και Προστασία του Πλανήτη είναι δύο 
έννοιες στενά δεμένες. Δεν ξεχνάμε ότι αμέσως μετά τη νίκη της Μεγά-
λης Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής Επανάστασης, που φέτος γιορτάζου-
με τα 100 χρόνια, το Πανρωσικό Συνέδριο των Σοβιέτ ψήφισε μια 
σειρά διατάγματα ανοίγοντας το δρόμο για την προστασία του περι-
βάλλοντος.  

Τ όσο από την εισήγηση όσο και από τη 
συζήτηση, αναδείχθηκε η ανάγκη τα 

συνδικάτα, παράλληλα με τον αγώνα για το 
μισθό, την Κοινωνική Ασφάλιση, τη δωρεάν 
Υγεία και Παιδεία, να δυναμώσουν τον αγώνα 
ενάντια στους σχεδιασμούς των ιμπεριαλιστών,       
ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς,  
το ΝΑΤΟ, την ΕΕ, ενάντια στις αντεργατικές 
κυβερνήσεις σε κάθε χώρα, ενάντια στους    
επιχειρηματικούς ομίλους.  

«Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε με την 
εργατική τάξη άλλων χωρών, με τους άλλους 
λαούς. Αντίθετα, μας ενώνει το κοινό συμφέ-
ρον της πάλης για μία ζωή χωρίς πλούτο και 
φτώχεια, χωρίς αφεντικά», υπογράμμισε στην 
εισηγητική ομιλία του ΠΑΜΕ ο Γιώργος Πέρρος 
και επισήμανε:  

«Ο αγώνας μας θα γίνεται αποτελεσματικός 
στο βαθμό που συνδέει την υπεράσπιση συνό-
ρων και κυριαρχικών δικαιωμάτων, την πάλη 
για να ζήσουν ειρηνικά οι λαοί με την πάλη για 
την ανατροπή του βάρβαρου εκμεταλλευτικού 
συστήματος, που αποδεδειγμένα γεννάει και 
θρέφει τη φτώχεια, την ανεργία, τους πολέμους 
και την προσφυγιά. 

Επιδίωξη είναι να ενισχυθεί η κοινή δράση 
των συνδικάτων, να συσπειρώσει ακόμα περισ-
σότερες δυνάμεις, ακόμα περισσότερες συνδι-
καλιστικές οργανώσεις και των Βαλκανίων αλλά 
και της ευρύτερης περιοχής. Να δημιουργηθεί 
σε Βαλκάνια και Ευρώπη ένας ισχυρό ς          
αγωνιστικός πόλος,  που θα  προετοιμάζει  τους      

εργαζόμενους σε όλες τις χώρες και με όπλο 

την αλληλεγγύη θα δρα από κοινού απέναντι 

στην επίθεση του μεγάλου κεφαλαίου σε όλα τα     

ζητήματα. 

Έχουμε χρέος να δυναμώσει μέσα στην  

εργατική τάξη κάθε χώρας η πάλη ενάντια στον 

εθνικισμό, την ξενοφοβία, τους ιμπεριαλι-

στικούς σχεδιασμούς.  

Να δυναμώσει η αλληλεγγύη με τους άλλους 

λαούς, η αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και    

μετανάστες,  η  απομόνωση  των  φασιστών. 

Τα ζητήματα αυτά δεν μπορούν παρά να 

είναι μέρος της καθημερινής δράσης των       

συνδικάτων, δίπλα στον αγώνα για το μισθό,  

την Κοινωνική Ασφάλιση, τη δωρεάν Υγεία και      

Παιδεία.» 
 

Σε αυτό το πλαίσιο, ανάμεσα στις πρωτο-
βουλίες που προτάθηκαν εισηγητικά, περιλαμ-
βάνονται οι εξής:  
 Διοργάνωση πανευρωπαϊκής συνάντησης με 

θέμα το ρόλο της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.  
 Οργάνωση κοινής μέρας δράσης των συνδικά-

των ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο.  
 Πρωτοβουλίες αλληλεγγύης στους λαούς της 

Παλαιστίνης, της Συρίας, της Κούβας, του Ιράκ, 
της Λιβύης.  

 Καμπάνια αλληλεγγύης στους πρόσφυγες και 
μετανάστες.  

 Προσπάθεια συντονισμού απέναντι στην επι-
θετικότητα των εργοδοτών, όπως εκφράζεται 
σε κάθε χώρα, με απολύσεις και άλλες μορφές.  

Συνδικαλιστικές οργανώσεις άλλων χωρών που συμμετείχαν 
 Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία (ΠΣΟ - WFTU), 
 Συνομοσπονδία SLOGA (Σερβία), 
 Συνομοσπονδία KSOM (ΠΓΔΜ), 
 Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία (ΠΕΟ - Κύπρος), 
 Συνδικαλιστική Οργάνωση Unione Sindacale di Base (USB - Ιταλία), 
 Ομοσπονδία Workers Union Coalition (Παλαιστίνη), 
 Συνδικάτο Εκπαιδευτικών KTOEOΣ (Κύπρος), 
 Γενική Συνομοσπονδία Εργαζομένων Συρίας (GFTU), 
 Ομοσπονδία Τροφίμων Αιγύπτου GTUAFILW, 
 Ομοσπονδία Μεταφορών Τουρκίας Nakliyat Is. 
 Συνδικάτο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Τουρκίας - TOLEYIS, 
 Ομοσπονδία Μετάλλου Τουρκίας Birlesik Metal Is. 

Την πρωτοβουλία του ΠΑΜΕ χαιρέτισαν επίσης με μηνύματά τους                   
συνδικαλιστικές οργανώσεις από την Βοσνία, την Κύπρο, την Παλαιστίνη,                   

το Ιράκ, καθώς και ομάδα συνδικαλιστών από τις ΗΠΑ.  

(Συνέχεια από τη σελίδα 1) 

Επίσχεση εργασίας στο Ρ/Κ πλοίο «ΔΟΞΑ» 

Σ ε επίσχεση εργασίας 
προχωρήσει, 5 Ιούλη, 

οι ναυτεργάτες στο ρυμουλκό 
πλοίο «ΔΟΞΑ» καθώς όπως 
καταγγέλλουν δεν τους κατα-
βάλλονται οι δεδουλευμένες 
αποδοχές, όπως προβλέπε-
ται από τη Συλλογική Σύμ-
βαση Εργασίας Ρυμουλκών. 
Στο πλευρό τους τα ναυτερ-

γατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, 
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ 
και ΠΕΠΡΝ, τα οποία ζητούν 
την παρέμβαση των υπηρε-
σιών του υπουργείου Εμπο-
ρικής Ναυτιλίας, για την 
άμεση καταβολή των δεδου-
λευμένων αποδοχών των 
ναυτεργατών με βάση τη 
ΣΣΕ των Ρυμουλκών. 

Βαθαίνει ο αντιεκαπαιδευτικός 

χαρακτήρας της ναυτικής εκπαίδευσης 

Τ  ην  δ ια χρον ικ ή  υπο-
βάθμιση της ναυτικής     

εκπαίδευσης, που συνεχίζεται και 
με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, 
με τα οξυμμένα προβλήματα από 
ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσω-
πικό, υλικοτεχνική υποδομή, τις 
αδιαφανείς διαδικασίες στα κον-
δύλια του Κεφαλαίου Ναυτικής 
Εκπαίδευσης, στρώνουν το 
έδαφος στα τρωκτικά της ιδιωτι-
κής εκπαίδευσης, καταγγέλλει σε 
δελτίο Τύπου, 13 Ιούνη, η ΠΕΜΕΝ 
και  προσθέτει:  

«Σε αυτή την κατεύθυνση είναι  
η ίδρυση της Arab Marine Acade-
my, προέρχεται από τη σύμπραξη 
του City Unity και του Αραβοελληνι-
κού Επιμελητηρίου, ανακοινώθηκε 
επίσημα σε δεξίωση που έγινε στο 
πλοίο «AIDA» και όπως δήλωσε 
εκπρόσωπός της θα λειτουργεί για 
την παραγωγή Πλοιάρχων, Μηχα-
νικών,  Ηλεκτρολόγων  κ.ά.  

Η βρώμικη προπαγάνδα που 
αναπτύσσεται ότι η δημόσια και 
ιδιωτική  εκπαίδευση  μπορούν  να  

λειτουργήσουν ανταγωνιστικά και 
να βελτιώνονται και οι δύο, αποτε-
λεί απάτη υπηρετεί τα συμφέροντα 
του εφοπλιστικού κεφαλαίου για 
την αναπαραγωγή φτηνού εργα-
τικού δυναμικού με αναλώσιμες 
γνώσεις. 

Επιδιώκουν την διεύρυνση του 
διεθνές παρασιτικού κυκλώματος 
που απομυζά τεράστια κέρδη        
από την παραγωγή διπλωμάτων, 
πιστοποιητικών και για τις θέσεις 
εργασίας σε βάρος των ναυτερ-
γατών. 

Η αναβάθμιση της δημόσιας 
ναυτικής εκπαίδευσης αφορά το 
σύνολο των ναυτεργατών όλων 
των ειδικοτήτων, καλούμε τους 
σπουδαστές, τους καθηγητές, 
τους ναυτεργάτες, να  αγωνιστού-
με για: Αποκλειστικά – Ενιαία – 
Δημόσια – Δωρεάν Ναυτική 
Εκπαίδευση και Μετεκπαί-
δευση, για δουλειά με ΣΣΕ    
και κοινωνική ασφάλιση για 
όλους, με βάση τις σύγχρονες 
ανάγκες  μας.» 

Στρώνουν το έδαφος στα τρωκτικά  
της ιδιωτικής εκπαίδευσης 


