
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. 

Νοέμβρης - Δεκέμβρης  

2019 

Χρόνος 45ος - Αρ. φύλ. 629 

«Ο  μηχανισμός των εφο-
πλιστών ξεπέρασε 

κάθε προηγούμενο εκφυλιστικών, 
νόθων διαδικασιών, από την 
έναρξη των αρχαιρεσιών της Πα-
νελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων 
Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΠΕΝ) την 
1 Οκτωβρίου 2019 μέχρι την ολο-
κλήρωσή τους στις 10 Δεκέμβρη 
2019»,  καταγγέλλει ο αγωνιστικός 
συνδυασμός ναυτίλων πλοιάρχων 
«Δημοκρατική Αγωνιστική Ενό-
τητα Πλοιάρχων» (ΔΑΕΠ), καλώ-
ντας «τους πλοιάρχους να μην 
επιτρέψουμε τη νομιμοποίηση του 
νόθου  αποτελέσματος, να συνε-
χίσουμε τον αγώνα για συνδικά-
τα εργατών όχι των εργοδοτών».           

Το εξώδικο που έστειλαν τα 
τσιράκια των εφοπλιστών  το Δ.Σ. 
της ΠΕΠΕΝ (8/82019) και  άλλες 
άθλιες παρεμβάσεις… ζητώντας με 
απύθμενο θράσος να αποσύρουν 
τις τεκμηριωμένες καταγγελίες οι 
υποψήφιοι πλοίαρχοι του αγωνι-
στικού συνδυασμού «Δημοκρα-
τική Αγωνιστική Ενότητα  
Πλοιάρχων» (ΔΑΕΠ), πετάχτηκε 
στο καλάθι των αχρήστων. 

Στο μεταξύ, δίνοντας συνέχεια 
στις αποκαλύψεις για το όργιο 
νοθείας στις αρχαιρεσίες της 
ΠΕΠΕΝ, αντιπροσωπεία της «Δημο- 
κρατικής Αγωνιστικής Ενότητας 
Πλοιάρχων» πραγματοποίησε 
παρέμβαση για το θέμα στην  ΕΕ 
της ΠΝΟ, ενώ επέδωσε και σχετικό 
έγγραφο στη Δικαιοσύνη . Μάλι-
στα επέδωσε στον Πρόεδρο του 
Τριμελούς Συμβουλίου του Πρω-
τοδικείου Πειραιά, τον Εισαγγελέ-
α Πρωτοδικών του Πρωτοδικείου 
Πειραιά, την Ένωση Δικαστών 

και Εισαγγελέων, ΕΚ Πειραιά κ.ά. 
με συγκεκριμένη λίστα με επιστολι-
κές ψήφους που στάλθηκαν μαζικά 
50δες, 60δες, 70δες, από υποκατα-
στήματα των Ελληνικών Ταχυδρο-
μείων (ΕΛΤΑ). 

Με τα τεκμηριωμένα στοιχεία 
που κατέθεσε ο αγωνιστικός συν-
δυασμός “ΔΑΕΠ”  αποκαλύπτεται η 
άμεση επέμβαση του μηχανισμού 
των εφοπλιστών  στις αρχαιρεσίες 
της ΠΕΠΕΝ με τη ταχυδρόμηση 
χιλιάδων επιστολικών «ψήφων» 
από τα Καταστήματα των Ελληνι-
κών Ταχυδρομείων, ζήτημα που 
συνιστά και ποινικές κυρώσεις 

για όσους εμπλέκονται σε αυτή 
τη βρώμικη δουλειά.  

Σύμφωνα με το «Πρακτικό υπ. 
αριθμ. 43 της Εφορευτικής Επιτρο-
πής αρχαιρεσιών 2019 της Πανελ-
ληνίου Ενώσεως Πλοιάρχων  Εμπο- 
ρικού Ναυτικού Πάσης Τάξεως - 
Πρακτικό ανακήρυξης επιτυχόντων» 
μεταξύ των άλλων περιλαμβάνονται 
και τα παρακάτω αποτελέσματα: 

 Σύνολο εγγεγραμμένων μελών: 
7.610 

 Σύνολο ταμειακώς εντάξει μελών: 
3.372 

 Σύνολο δικαιουμένων ψήφου 
μελών :3.338 

 Σύνολο ψηφισάντων: 3.208 

 Έγκυρα ψηφοδέλτια για το Διοι-
κητικό Συμβούλιο: 3.207 

 Έγκυρα ψηφοδέλτια ως προς τους 
αντιπροσώπους ΑΣΟ: 3.206 

Ο μηχανισμός των εφοπλι-
στών στις αρχαιρεσίες της 
ένωσης πλοιάρχων  σχεδίασε - 
οργάνωσε και διαμόρφωσε το 
Δ.Σ. της ΠΕΠΕΝ έτσι ώστε να 
έχει κάτω από τον πλήρη έλεγχο 
του σωματείου των πλοιάρχων, 
που μέσα από εκφυλιστικές - 
νόθες διαδικασίες στις αρχαιρε-
σίες και στα άλλα ναυτεργατικά 
εργοδοτικά σωματεία Π.Ε. Μηχα-
νικών Μ.Ε.Κ. Ε.Ν., Π.Σ. Οικονομι-
κών Αξιωματικών Ε.Ν., Π.Ε. Αρχι-
θαλαμηπόλων - Θαλαμηπόλων 
Ε.Ν. Π.Ε. Φροντιστών Ε.Ν., Π.Ε. 
Προσωπικού Τροφοδοσίας Ε.Ν., 
Π.Ε. Πρακτικών Πλοιάρχων - 
Κυβερνητών Ε.Ν., Π.Ε. Ναυτών 
M/S - Π/Κ Ε.Ν. - ελέγχουν την 
ΠΝΟ.         (Συνέχεια στη σελίδα 3) 

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ»:  

Να μην επιτρέψουμε τη νομιμοποίηση του  

νόθου αποτελέσματος στις αρχαιρεσίες της ΠΕΠΕΝ 

Τ ο «νέο Ασφαλιστικό» που επεξεργάζεται η κυβέρ-
νηση της ΝΔ, αποτελεί συνέχεια των προηγούμε-

νων αντιασφαλιστικών νόμων, προωθεί την παραπέρα 
ιδιωτικοποίησή της κοινωνικής ασφάλισης. Σχεδιάζεται 
στις απαιτήσεις του κεφαλαίου, η κοινωνική ασφάλιση, 
οι συντάξεις, να μετατραπούν σε αποκλειστική ευθύνη 
του κάθε εργαζόμενου, με μείωση των εργοδοτικών  
εισφορών και της συμμετοχής του κράτους. 

Κάθε κυβέρνηση μέχρι σήμερα, που προωθούσε   
αντιασφαλιστικό νόμο χρησιμοποιούσε τα ίδια επιχειρή-
ματα για «βιωσιμότητα» των ασφαλιστικών ταμείων και 
«δίκαιου» συστήματος συντάξεων, με αποτέλεσμα την 
λεηλασία των ασφαλιστικών ταμείων, την αύξηση των 
ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, περικοπές συντάξεων 
και κοινωνικών παροχών, με τραγικές συνέπειες για την 
εργατική - λαϊκή  οικογένεια. 
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Οι εξελίξεις στην κοινωνική ασφάλιση θα επιδεινώ-
σουν τα ζητήματα της υγείας, της ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης, 
με τραγικές 
συνέπειες 
για την εργα-
τική – λαϊκή 
οικογένεια. 
Να απομο-
νώσουμε τις 
αυταπάτες 
του εργοδο-
τικού – κυ-
βερνητικού 

συνδικαλισμού, που θα επιχειρήσει για άλλη μια φορά 
να καλλιεργήσει συγχύσεις, με αντιλήψεις ότι τα         
μέτρα «δεν πιάνουν τους ναυτεργάτες», ότι αφο-
ρούν «νέους ασφαλισμένους» κ.ά., ενώ στη πράξη 
κανείς δεν εξαιρέθηκε από τους προηγούμενους αντι-
ασφαλιστικούς νόμους. 

Στους ναυτεργάτες με την εφαρμογή του ν.4387 από 
τον Μάη του 2016, ελάχιστοι ναυτεργάτες έχουν πάρει 
οριστική σύνταξη, η συντριπτική πλειοψηφία είναι με 
προσωρινή από 360 - 721 ευρώ, αντίστοιχα κανένας 
δεν έχει πάρει επικουρικό και εφάπαξ, ενώ σε ναυτερ-
γάτες που τους έχουν παρακρατηθεί χρήματα για ανα-
βάθμιση, δεν τους έχει γίνει. 

 

Τ.Ο. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ              
Κ.Ο. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ:  
Εκδηλώσεις για τους νέους        

κανονισμούς του ΔΝΟ για τα  
καύσιμα των καραβιών (1/1/2020)  

Με μεγάλη συμμετοχή ναυτίλων καπετάνιων, μηχα-
νικών και σπουδαστών και πλούσια συζήτηση, πραγ-
ματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις που οργάνωσε η ΤΟ 
Μεταφορών του ΚΚΕ και οι ΟΒ της ΚΝΕ στο ΚΕ-
ΣΕΝ και στις ΑΕΝ Ασπροπύργου, Μακεδονίας και 
Ηπείρου με θέμα: «Οι νέοι κανονισμοί του Διεθνούς 
Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ / ΙΜΟ) για την 
μείωση των εκπομπών οξειδίων του Θείου (SOχ) 
από τα καυσαέρια των πλοίων από 1/1/2020. Scrub-
bers και καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο 
και οι νέες δυσκολίες για τα πληρώματα», θέτοντας 
στο επίκεντρο της συζήτησης που ακολούθησε ζητή-
ματα που αφορούν την υγιεινή και ασφάλεια των ναυ-
τεργατών στα καράβια. 

Ο Γιώργος Τούσσας μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, 
Γραμματέας της Τ.Ο. Μεταφορών ανοίγοντας τη 
συζήτηση τόνισε τις ευθύνες των εφοπλιστών και 
των αστικών κυβερνήσεων σε ότι αφορά την επιλο-
γή των καυσίμων των καραβιών, γενικότερα στις 
μεταφορές και στους άλλους βιομηχανικούς κλά-
δους, που γίνεται με κριτήριο την ενίσχυση την αντα- 
γωνιστικότητα - την κερδοφορία του κεφαλαίου. 
Ζήτημα που συνδέεται με τους σφοδρούς ανταγωνι-
σμούς ανάμεσα σε ιμπεριαλιστικά κέντρα, όπως 
ΗΠΑ, ΕΕ, Κίνα, Ρωσία, και σε κολοσσούς μονοπώ-
λια της ενέργειας, με στρατηγική την «πράσινη ανά-
πτυξη» που προωθεί η κυβέρνηση της ΝΔ, όπως και 
ο ΣΥΡΙΖΑ για να δοθεί ζεστό χρήμα στους μεγά-
λους ομίλους στην κούρσα με τους ανταγωνιστές 
τους… Ενώ τιμωρεί τις λαϊκές οικογένειες με νέα 
φορομπηχτικά μέτρα - «πράσινη φορολογία». 

Η ΕΕ και αστικές κυβερνήσεις για το μέγιστο κέρ-
δος εμπορευματοποιούν και καταστρέφουν το περι-
βάλλον, επιβαρύνουν το κλίμα, με επιπτώσεις στην 
υγεία, την ποιότητα ζωής του λαού Μόνο μια σχεδια-
σμένη κεντρικά οικονομία, χωρίς εκμετάλλευση, ιμπε-
ριαλιστικούς πολέμους και μονοπώλια, μπορεί να ικα-
νοποιήσει τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, να εξα-
σφαλίσει τη ζωή και την υγεία του πληθυσμού, την 
προστασία του περιβάλλοντος».  

(Συνέχεια στη σελίδα 4) 

Καρμανιόλα ο αντεργατικός προϋπολογισμός            
για το 2020 (Σελίδα 2) 

Στις κατευθύνσεις του αντιλαϊκού προϋπολογισμού 

και ο προϋπολογισμός του ΝΑΤ για το 2020 (Σελ. 4) 

Π λατύ κάλεσμα σε Ομοσπονδίες, 
Εργατικά Κέντρα, Σωματεία και 

συνδικαλιστές να συμμετάσχουν σε σύ-
σκεψη την Πέμπτη 9 Γενάρη, για να οργα-
νωθεί η πάλη και να δυναμώσει το απερ-
γιακό μέτωπο για την υπεράσπιση της  
Δημόσιας Κοινωνικής Ασφάλισης, απευθύ-
νει το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο. 

 Η σύσκεψη Ομοσπονδιών, Εργατι-
κών Κέντρων, Σωματείων και συνδικαλι-
στών την Πέμπτη 9 Γενάρη θα γίνει στην 
αίθουσα του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθή-
νας (Βερανζέρου 1, πλατεία Κάνιγγος) στις 
6:30 μ.μ. 

Τα σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, 
ΠΕΕΜΑΓΕΝ όπως και πολλές συνδικα-
λιστικές οργανώσεις σε όλη τη χώρα 
έχουν ήδη ανακοινώσει αποφάσεις για 
κλιμάκωση του αγώνα με απεργία ενά-
ντια στην ιδιωτικοποίηση της Κοινωνι-
κής Ασφάλισης 

Στην ανακοίνωση - κάλεσμα, το ΠΑΜΕ 
σημειώνει τα εξής: 

«Τα μεγάλα λαϊκά συλλαλητήρια στις 30 
Νοέμβρη που πραγματοποιήθηκαν σε πολ-
λές πόλεις στην Ελλάδα και οργανώθηκαν 
από δεκάδες Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέ-
ντρα, Σωματεία, μαζικούς φορείς φτωχών 
αυτοαπασχολούμενων και αγροτών, όπως 
και το μαζικό πανελλαδικό συλλαλητήριο 
που πραγματοποίησε η Συντονιστική Επι-
τροπή Αγώνα των συνταξιούχων στην Αθή-
να στις 14 Δεκέμβρη, υπό καταρρακτώδη 
βροχή, ήταν η αρχή ενός μεγάλου παλλαϊ-
κού ξεσηκωμού, που απαιτείται να γίνει για 
την υπεράσπιση της Δημόσιας Κοινωνικής 
Ασφάλισης. 

Τα μαζικά - μαχητικά συλλαλητήρια που 
πραγματοποιήθηκαν έστειλαν αποφασιστι-
κό μήνυμα στην κυβέρνηση και τους επιχει-
ρηματικούς ομίλους. Η πολιτική που ξηλώ-
νει την Κοινωνική Ασφάλιση και τη μετατρέ-
πει σε τζόγο, που μετατρέπει τους εργαζό-
μενους σε επενδυτές, χωρίς καμία εγγύηση 
για τις απολαβές που θα έχουν παρά το 
γεγονός ότι θα πληρώνουν κανονικά τις 
εισφορές τους, δεν θα περάσει. 

Στο επίκεντρο της επίθεσης που προε-
τοιμάζει η ΝΔ, παίρνοντας τη σκυτάλη και 
γκρεμίζοντας ό,τι δεν είχε προλάβει ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ, είναι η ιδιωτικοποίηση της επικουρικής 

ασφάλισης, η διατήρηση 
των χαμηλών ποσοστών 
αναπλήρωσης και οι συντά-
ξεις φτωχοκομείου στο πλαί-
σιο μόνο της "εθνικής εγγυ-
ημένης σύνταξης". Το τζογά-
ρισμα των αποθεματικών 
των Ταμείων θα εκτιναχτεί, 
με στόχο τα δισ. ευρώ που 
είναι χρήματα των εργαζο-
μένων, των αυτοαπασχο-
λούμενων, των φτωχών  
αγροτών και των συνταξι-   
ούχων, να περάσουν στα   
γεράκια της ιδιωτικής ασφά-

λισης. 

Εκατοντάδες χιλιάδες θα δουν τις συντά-
ξεις τους να μειώνονται, τις ασφαλιστικές 
εισφορές τους να χάνονται, τα εφάπαξ τους 
να εξανεμίζονται. Τέτοια πικρά παραδείγμα-
τα είναι υπαρκτά με τα επαγγελματικά τα-
μεία στις τράπεζες, που είδαν οι συνταξιού-
χοι τα χρήματά τους να χάνονται, οι ασφαλι-
σμένοι της "Ασπίς Πρόνοια", που βάρεσε 
κανόνι σε μια νύχτα. Οι εργαζόμενοι στο 
Φάρμακο και στο Εμπόριο βλέπουν χρόνο 
με το χρόνο τις παροχές τους να μειώνονται 
δραστικά. 

Ο λαός μας θα βρίσκει τις πόρτες των 
νοσοκομείων κλειστές, για να ανοίγουν θα 
πρέπει να βάζουμε πιο βαθιά το χέρι στην 
τσέπη, την ίδια στιγμή που τα δημόσια νο-
σοκομεία στενάζουν από τις ελλείψεις σε 
γιατρούς, προσωπικό, εξοπλισμό. Τα φάρ-
μακα θα γίνουν ακόμα πιο ακριβή υπόθεση, 
ενώ θα μεγαλώσει και η επίθεση στον      
τομέα της Πρόνοιας. 

(Συνέχεια στη σελίδα 2)  

ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ,  

ΠΕΠΡΝ, ΠΕΣ/ΝΑΤ: 

ΚΑΘΟΛΙΚΗ - ΔΗΜΟΣΙΑ και          

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ       

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 

ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ 

Δεν θα περάσουν τα αντεργατικά          

σχέδια εφοπλιστών - κυβέρνησης            

- εργατοπατέρων 

«Δ εν θα αποδεχτούμε 
καμία σύγκληση συνδι-

καλιστικού οργάνου αν δεν 
προηγηθεί ο έλεγχος για τη νο-
μιμοποίηση των αντιπροσώ-
πων», τονίζουν τα ναυτερ-  
γατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, 
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, 
τα οποία με παρεμβάσεις τους 
κατήγγειλαν το  όργιο νοθείας 
στις αρχαιρεσίες της ΠΕΠΕΝ, 
στα άλλα εργοδοτικά σωματεί-
α  και την ΠΝΟ «αποκάλυψαν 
τα σχέδια των εφοπλιστών, της 
κυβέρνησης της ΝΔ, του εργο-
δοτικού - κυβερνητικού συνδι-
καλισμού, σε βάρος των δικαι-
ωμάτων των ναυτεργατών». 

Τα ταξικά ναυτεργατικά 
σωματεία σε ανακοίνωσή τους 
προς τους ναυτεργάτες όλων 
των ειδικοτήτων, αλλά και 
κατά τη διάρκεια συνέντευξης 
Τύπου που παραχώρησαν στις 
17/12/2019, οι εκπρόσωποι 
των ταξικών ναυτεργατικών 
σωματείων επισημαίνουν: 

«Οι εφοπλιστές, η κυβέρ-
νηση, ο κυβερνητικός - εργο-
δοτικός συνδικαλισμός, με 
επικεφαλής τον γγ της ΠΝΟ, 
Γιάννη Χαλά, έχουν αποφα-
σίσει να γυρίσουν σελίδα, 
υλοποιώντας τα σχέδια που 
επί σειρά ετών απεργάζονται 
με βασικό στόχο την κατάρ-
γηση των ΣΣΕ, της Κοινωνι-
κής Ασφάλισης, αρχής γενο-
μένης στην ποντοπόρο ναυτι-
λία και σε όλες τις κατηγορί-
ες καραβιών. 

Αφού με εκφυλιστικές, 
νόθες διαδικασίες ο μηχανι-
σμός των εφοπλιστών και 
του αστικού κράτους προώ-
θησε μέσα από τα υποκατα-
στήματα των Ελληνικών Τα-
χυδρομείων χιλιάδες επιστο-
λικές ψήφους, υλοποιούν το 
σχέδιό τους, αντικατάστασης  

του γγ της ΠΝΟ, χρησιμο-
ποιώντας τους στενούς πρό-
θυμους συνεργάτες τους, 
όπως οι πρόεδροι των σωμα-
τείων Ε. Τσικαλάκης της 
ΠΕΠΕΝ, Ε. Σαριδάκης των 
Θαλαμηπόλων, Ε. Πατρώνης 
των Οικονομικών Αξιωματι-
κών και άλλους έξι από τα 
σωματεία - σφραγίδες. 

Τα παραπάνω σωματεία 
είναι αυτά που εξέλεξαν τον γγ 
της ΠΝΟ, συμφωνούν στη δια-
τήρηση του αντιδραστικού κα-
ταστατικού της Ομοσπονδίας, 
πρωτοστατούν στο όργιο νοθεί-
ας στις αρχαιρεσίες των σωμα-
τείων τους εξαργυρώνοντάς την 
στη ΓΣΕΕ, υπονομεύουν τους 
απεργιακούς αγώνες, συνδιαλέ-
γονται με τους εφοπλιστές απο-
κομίζοντας τεράστια κέρδη, για 
να μην εφαρμόζονται οι κλαδι-
κές ΣΣΕ για όλους τους ναυ-
τεργάτες. 

Τα σωματεία ΠΕΜΕΝ, 
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, 

έχοντας την αλληλεγγύη των 
ταξικών δυνάμεων του ΠΑΜΕ, 
με παρεμβάσεις τους στην ΕΕ 
της ΠΝΟ και στο  Γενικό Συμ-
βούλιο - παρωδία, που επιχει-
ρήθηκε ανεπιτυχώς να πραγμα-
τοποιηθεί, κατήγγειλαν τα σχέ-
δια των εφοπλιστών, της κυ-
βέρνησης της ΝΔ, του εργοδο-
τικού - κυβερνητικού συνδικα-
λισμού που είναι σε εξέλιξη σε 
βάρος των δικαιωμάτων των 
ναυτεργατών». 

Τα τρία σωματεία επανα-
λαμβάνουν την απαίτησή τους 
πριν από οποιαδήποτε σύ-
γκληση συνδικαλιστικού ορ-
γάνου να προηγηθεί έλεγχος 
νομιμοποίησης των αντιπρο-
σώπων με κατάθεση όλων 
των σχετικών εγγράφων από 
τα ναυτεργατικά σωματεία. 

(Συνέχεια στη σελίδα 3) 

Παρά τις συνεχείς  καταγγελίες του 
αγωνιστικού συνδυασμού «Δημο-

κρατική Αγωνιστική Ενότητα Πλοιάρ-
χων» (ΔΑΕΠ) - η Εφορευτική Επιτρο-
πή αρχαιρεσιών της ΠΕΠΕΝ - κατέ-

στρεφε τους φακέλους που έφεραν το  
ονοματεπώνυμο του αποστολέα  και 

τον σχετικό κωδικό αριθμό  R 798 ... ... 
GR της συστημένης επιστολής με το 

ψηφοδέλτιο - επιστολική "ψήφος" που 
κατά χιλιάδες ταχυδρόμησε μηχανι-

σμός των εφοπλιστών από καταστήμα-
τα των "ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ  ΤΑΧΥΔΡΟ-

ΜΕΙΩΝ" (ΕΛΤΑ), ουσιαστικά 
"τινάζοντας στον αέρα" τις εκλογές 

στην ΠΕΠΕΝ.  
Ο αγωνιστικός συνδυασμός ναυτίλων 

πλοιάρχων ΔΑΕΠ κατέθεσε στη Δικαι-
οσύνη εκατοντάδες κωδικούς  από 
αυτές τις επιστολικές ψήφους που 

ταχυδρομήθηκαν από τα καταστήματα 
των ΕΛΤΑ.   
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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 ύλη του παρόντος 

φύλλου έκλεισε  

21 Δεκέμβρη 2019 

Με όχημα το portal  
nau tergat i k i . gr  

Έλα σε επαφή με το 
ταξικό ναυτεργατικό 
κίνημα.  
Ύψωσε φραγμό στο  
αντιλαϊκό τσουνάμι       
που σαρώνει όσα            
με ταξικούς αγώνες        
έχουν κατακτηθεί.  
Σερφάρισε στην ιστο-
ρία του ναυτεργατικού 
κινήματος.  
Οργανώσου για τη      
συνολική αναμέτρηση     
με τους εφοπΛηστές  
του πλούτου που       
παράγεις.  

 

(Συνέχεια από τη σελίδα 1) 

Δ εν έχουμε δικαίωμα να παρα-
δώσουμε στη νέα γενιά εργα-

ζομένων μια εργασιακή κόλαση και 
μια διαρκή ανασφάλεια. Οι επόμενοι 
αγώνες των εργαζομένων ενάντια 
στην πολιτική που εξαθλιώνει τους 
εργαζόμενους και συνολικά το λαό 
για τα κέρδη των επιχειρηματικών 
ομίλων θα είναι ακόμα πιο μαζικοί, 
ακόμα πιο δυνατοί. Η καταστολή και 
τα σχέδια περιορισμού των διαδηλώ-
σεων δεν μας τρομάζουν. 

Ξεσηκωμός για την υπεράσπι-
ση της Κοινωνικής Ασφάλισης - 
Να δυναμώσει το     
απεργιακό μέτωπο! 

Η κυβέρνηση είναι 
έτοιμη να καταθέσει για 
ψήφιση στη Βουλή το 
άθλιο νομοσχέδιο για το 
Ασφαλιστικό μέσα στο 
Γενάρη. 

Ήδη πολλές Ομο-
σπονδίες και Εργατικά 
Κέντρα, πολλά σωμα-
τεία σε όλη την Ελλάδα 
έχουν ανακοινώσει 
αποφάσεις για κλιμά-
κωση του αγώνα με απεργία ενά-
ντια στην ιδιωτικοποίηση της Κοι-
νωνικής Ασφάλισης. Αυτές οι απο-
φάσεις πρέπει να πολλαπλασια-
στούν. 

Οι μεγάλοι απεργιακοί αγώνες των 
Γάλλων εργαζομένων δείχνουν ότι οι 
εργαζόμενοι πρέπει να απαντήσουν 
απεργιακά, αποφασιστικά, μαχητικά. 
Δείχνουν ότι το κεφάλαιο σε όλες τις 
χώρες έχει τους ίδιους στόχους και 
για την Ασφάλιση. 

Έχουμε σημαντική πείρα από τους 
μαζικούς και ενωτικούς αγώνες της 
περιόδου Γιαννίτση, που ακύρωσαν 
εκείνο το αντιλαϊκό έκτρωμα. Εκτοτε 
όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν 
(ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ) προσπάθη-
σαν να το υλοποιήσουν λίγο - λίγο. 
Σήμερα ετοιμάζουν την ταφόπλακα. 
Δεν θα το επιτρέψουμε! 

Να μη χαθεί χρόνος. Προετοι-
μάζουμε μαζικές διαδικασίες στα 
σωματεία, στους χώρους δουλειάς. 
Με Γενικές Συνελεύσεις, συγκε-
ντρώσεις, παραστάσεις διαμαρτυρί-
ας, πολύμορφες δράσεις, κλιμακώ-
νουμε την αγωνιστική - απεργιακή 
αντεπίθεση. 

Το ΠΑΜΕ απευθύνει πλατύ κά-
λεσμα για τη σύσκεψη σε κάθε 
σωματείο και κάθε συνδικαλιστή 
που προβληματίζεται και αγωνιά, 
για να οργανωθεί καλύτερα η πά-
λη, για να δυναμώσει το απεργια-
κό μέτωπο. 

Διεκδικούμε: 
 Κατάργηση όλων των αντιασφα-

λιστικών νόμων. Κατάργηση κάθε 
επιχειρηματικής δράσης στην Ασφά-
λιση. Κάλυψη των απωλειών σε συ-
ντάξεις, κύριες και επικουρικές. 

 Να μην εφαρμοστεί και να κα-
ταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου. 
Να μην καταργηθεί η "προσωπική 
διαφορά", να αποδοθούν χωρίς 
καθυστερήσεις, αιτήσεις και προα-
παιτούμενα τα παρακρατηθέντα 
ποσά. Κατώτατη κύρια σύνταξη στα 
600 ευρώ. 

 Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης 
για τους μισθωτούς, τους αγρότες, 
τους αυτοαπασχολούμενους να μην 
ξεπερνούν τα 60 χρόνια για τους 
άνδρες και τα 55 για τις γυναίκες, τα 
55 και τα 50 αντίστοιχα για τους ερ-
γαζόμενους στα Βαρέα και Ανθυγιεινά 
Επαγγέλματα. 

 Υπεράσπιση και διεύρυνση του 
θεσμού των ΒΑΕ και σε άλλους κλά-
δους και ειδικότητες (σε ιδιωτικό και 
δημόσιο τομέα) που δουλεύουν σε 
ομοιογενείς συνθήκες, άμεση επανέ-
νταξη στο θεσμό των κλάδων που 
εξαιρέθηκαν το 2011. 

 Ανασύσταση των ΟΕΚ - ΟΕΕ, 
με το σύνολο των αρμοδιοτήτων 
τους. Να ξεκινήσει και να ενισχυθεί 
το κατασκευαστικό πρόγραμμα, να 
ξεκινήσουν όλα τα προγράμματα 
που καταργήθηκαν, να διευρυνθούν 
τα προγράμματα κοινωνικού τουρι-
σμού. Δημόσιες και δωρεάν υποδο-

μές αθλητισμού και πο-
λιτισμού, δημόσιες και 
δωρεάν κατασκηνώσεις 
για τους εργαζόμενους, 
τους ανέργους και τις 
οικογένειές τους. 

 Επαναφορά του επιδό-
ματος τοκετού, για όλες 
τις γυναίκες χωρίς προϋ-
ποθέσεις. Αποκλειστικά 
κρατική χρηματοδότηση 
για Παιδεία, Υγεία, Πρό-
νοια. 

 Αποκλειστικά δημόσια 
δωρεάν Υγεία. Κατάργηση κάθε 
επιχειρηματικής δράσης. Να γίνουν 
τώρα χιλιάδες προσλήψεις στα δη-
μόσια νοσοκομεία, πλήρους απα-
σχόλησης υγειονομικών για να κα-
λυφθούν οι τεράστιες ελλείψεις 
στην Υγεία. Να λειτουργήσουν Κέ-
ντρα Υγείας, κλινικές νοσοκομείων, 
όσες υποδομές έκλεισαν λόγω πε-
ρικοπών. 

 Άμεσες προσλήψεις στα ασφαλι-
στικά ταμεία, στους ελεγκτικούς μη-
χανισμούς, στο ΕΚΑΒ, σε κοινωνικές 
δομές και ιδρύματα Πρόνοιας. 

Να δυναμώσει η διεκδίκηση 
για Δημόσια Υποχρεωτική Κοι-
νωνική Ασφάλιση για όλους. Για 
αυξήσεις τώρα στους μισθούς, 
στις συντάξεις, στις κοινωνικές 
παροχές, στις δημόσιες και δω-
ρεάν υπηρεσίες ιατροφαρμακευ-
τικής περίθαλψης». 

ΤΟΓΚΟ: Ελεύθερος ο Έλληνας 
και άλλοι δύο απαχθέντες        

ναυτεργάτες - Νεκρός ο τέταρτος 
Ελεύθεροι αφέθηκαν, 13 Δεκέμβρη, οι 

τρεις από τους τέσσερις ναυτεργάτες, ανάμε-
σά τους και ένας Έλληνας (δόκιμος μηχανι-
κός 20 χρονών), μέλη του πληρώματος του 
ελληνόκτητου Δ/Ξπλοιου «Έλκα Αριστοτέ-
λης», που είχαν πέσει θύματα απαγωγής από 
πειρατές στις 4 Νοέμβρη, στα ανοιχτά του 
Τόγκο στη δυτική Αφρική.  

Ο τέταρτος, ένας Φιλιππινέζος υπήκοος, 
έχασε τη ζωή του. Τα αίτια του θανάτου του 
δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά, ωστόσο -
σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας- 
τα στοιχεία δείχνουν ότι πέθανε από ασθέ-
νεια και όχι από τους πειρατές. 

Την εξασφάλιση της απελευθέρωσης και 
του επαναπατρισμού των απαχθέντων ναυ-
τεργατών είχαν ζητήσει με παρεμβάσεις τους 
η ΠΕΜΕΝ και ο Σπουδαστικός Σύλλογος 
ΑΕΝ Ασπροπύργου. 

«Η ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ» 

 Για τη διαφήμιση του «Jumbo»         
με τους ναυτικούς και τη ζωή τους 

Πολλή συζήτηση, και όχι άδικα γίνεται το τελευταί-
ο διάστημα, για τη διαφήμιση του «Jumbo» με τους 
ναυτικούς και τη ζωή τους. 

Στοχευμένη στο συναίσθημα, ανασύρει μνήμες στις 
οικογένειες των ναυτικών μας, που θυμούνται την αρ-
μύρα της ζωής τους, τις αγωνίες τους, τη χαρά και συ-
γκίνηση ενός τηλεφωνήματος. 

Με μαεστρία δοσμένη, παρουσιάζει ένα πλοίο κά-
ποιων δεκαετιών πίσω, με ελληνικότατο όνομα ενδει-
κτικό της προστασίας και του θρησκευτικού συναισθή-
ματος, «Μεγαλόχαρη», με Έλληνες ναυτικούς μέσα, 
με κοινές χαρές, πόθους και προσμονές, με τον 
«πρώτο» μηχανικό να δέχεται την οικογενειακή κλήση 
στον ασύρματο και φυσικά, η αδημονία του παιδιού να 
μιλήσει με τον πατέρα, να ακούσει τη φωνή του, μα 
και τα δώρα του. 

Θα μπορούσε να ήταν και καπετάνιος, αλλά δεν 
επελέγη από το διαφημιστή κατά τη γνώμη μου, λόγω 
της θέσεώς του στην ιεραρχική πυραμίδα. Θα φάνταζε 
αποστασιοποιημένος από το πλήρωμα κι εδώ χρειάζο-
νταν γήινες καταστάσεις, στο ενδιάμεσο, και αυτά τα 
κριτήρια τα πληρούν οι μηχανικοί που είναι και αξιω-
ματικοί και «μουτζούρηδες». 

Επειδή όμως στο καράβι, όλοι βράζουν στο ίδιο 
καζάνι, αυτό της ναυτεργατικής ζωής, δεν μπορεί να 
μη χτυπήσει η καρδιά στην αφήγηση της διαφήμισης, 
ο νους να μη γυρίσει πίσω, οι ταυτίσεις πάνω σε ίδια ή 
παρόμοια περιστατικά να εκλείψουν. 

Η λύτρωση, στην αγωνία του πατέρα στο ερώτημα 
του παιδιού του, ερώτημα όλων των παιδιών των ναυ-
τεργατών μας, τι μου πήρες, τι μου έφερες, έρχεται με την 
πράξη του Μαρκόνι που τον βγάζει από το αδιέξοδο… 

Αποκαθήλωση! Πλαστική σακούλα «Jumbo» -
λογότυπος που και δεν ακούγεται και δεν φαίνεται, 
αλλά υπονοείται εμφανώς διαφημιστική τακτική γαρ- 
η οποία σακούλα, αποτελεί το ερέθισμα για τη δημι-
ουργική φαντασία του «πρώτου» για λιμάνια και αγο-
ρά παιχνιδιών! 

Το δάκρυ της θύμησης στην καμπίνα, η στιγμιαία 
χαρμολύπη για όσες στιγμές χάνονται ή χάθηκαν ορι-
στικά από τη γυναίκα του και τα παιδιά, στο βωμό της 
ναυτεργατικής βιωτής! 

Μπαίνει όμως ένα ερώτημα: 
Όλος αυτό ο κόμπος που μας προκαλείται, πού κα-

ταλήγει; 
Στο εμπόριο συναισθημάτων, στην αγοραία αντίλη-

ψη του καπιταλισμού, πούλα τα όλα, πούλα και τη 
μάνα σου για να κερδίσεις! 

Ξέχνα τον κ. «Jumbo» και τον κόσμο του, ξέχνα τα 
κέρδη του, τα γκέτο - καταστήματά του με τους αν-
θρώπους λάστιχο, τις απολύσεις σε όποιον σηκώνει 
κεφάλι. 

Κατανάλωσε ταυτιζόμενος με εκφάνσεις της δίκης 
σου πραγματικότητας, όχι της δίκης τους! 

Ξέχνα και τους εφοπλιστές που χτίσανε τα καράβια 
τους με το αίμα, τον πόνο, τον ιδρώτα και τις αγωνίες 
των ναυτεργατών και των οικογενειών τους, που πετά-
ξανε τα κατώτερα πληρώματα σαν στυμμένες λεμονό-
κουπες από τα πλοία για να τα αντικαταστήσουν με 
φτηνό δυναμικό, που δεν υπογράφουν συμβάσεις, που 
τα θένε γαλέρες υποταγής και αυλοκολάκων, που φο-
ρολογούνται …εθελοντικά! 

Μέρες τώρα με τυραννούν αυτές οι σκέψεις, μέρες 
χαράς και να είναι πάντα για όλους, αλλά η ζωή, η 
βαθιά ταξική της διάσταση δυστυχώς τα φέρνει κά-
ποιες φορές κουβάρι. 

Αυτό τον «άνεμο κουβάρι» τον έχουν γευτεί δεκά-
δες ναυτεργατικές οικογένειες του νησιού μας, στο 
Βροντάδο, στη Συκιάδα, στη Λαγκάδα, στα Καρδάμυ-
λα, όπου υπάρχουν ναυτότοποι. 

Ανήκω σε μια τέτοια οικογένεια ναυτεργάτη, που 
δε θυμάμαι τη φωνή του ούτε τα παιχνίδια του, γιατί 
ήμουν εναμισάρης όταν χάθηκε στο ναυάγιο του 
«Αίγλη» το 1963. 

Τον έχω όμως στη μνήμη μου από τις διηγήσεις της 
μάνας μου, τον φανταζόμουν σε ένα μακρινό ταξίδι 
και φρόντισα να μην ξεχνώ τον υγρό του τάφο του 
ίδιου και των 20 συντρόφων του. 

Να μην ξεχνώ τα σαπιοκάραβα που χτίσανε τις αυ-
τοκρατορίες, να μην ξεχνώ τη θέση μου. 

Γι αυτό και ο κύριος «Jumbo» στην τελική δεν έχει 
να μου δώσει τίποτε με τη διαφήμισή του, πλην της 
εξυπνάδας του διαφημιστή να πλασάρει με τέχνη το 
προϊόν, μόνο που είναι η ζωή μας αυτό το προϊόν, η 
ζωή μας και οι πόνοι μας που θα τους πάρουμε μαζί 
μας. 

Μάρκος Σκούφαλος 

ΝΑΤΥΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 
Νεκρός Έλληνας πλοίαρχος          

Φωτιά ξέσπασε σε πλοίο υπό ελληνική 
σημαία Φ/Γ πλοίο «Ore Sudbury» στην 
Guaiba της Βραζιλίας, 22/11, με αποτέλεσμα 
να χάσει τη ζωή του o 40χρονος Έλληνας 
πλοίαρχος. Στο πλοίο επέβαιναν 27 μέλη 
πληρώματος, εκ των οποίων, 9 Έλληνες. Η 
πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε σε χώρους ενδι-
αιτήσεων του τρίτου καταστρώματος του 
πλοίου, κατασβέστηκε από το πλήρωμα με 
ίδια μέσα, ενώ χωρίς τις αισθήσεις του ανα-
σύρθηκε ο 40χρονος Έλληνας πλοίαρχος. 

Θάνατος Α’ Μηχανικού  
Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίσθηκε, 

13/11, στην καμπίνα του ο 57χρονος Α΄ μη-
χανικός του με ελληνική σημαία Δ/Ξπλοιου 
«ΑΤΑΛΑΝΤΗ», στη ράδα του Πειραιά. Λά-
ντζα με επιβαίνοντα ιδιώτη ιατρό, παρέλαβε 
τον 57χρονο και τον μετέφερε στον μόλο της 
ΔΕΗ και στη συνέχεια διεκομίσθη στο Γενι-
κό Κρατικό Νίκαιας, όπου διαπιστώθηκε ο 
θάνατός του.  

Να σημειωθεί ότι σε πρόσφατη απόφαση 
σχετική υπόθεση του Πρωτοδικείου Αθηνών 
για αναφέρεται ότι ο αιφνίδιος και απρόβλε-
πτος θάνατος εργαζόμενου από οξύ 
έμφραγμα του μυοκαρδίου στο σπίτι του, 
λόγω έντονου εργασιακού άγχους που αντι-
μετώπιζε με ευθύνη της εργοδοσίας, αποτελεί 
εργατικό ατύχημα και δημιουργεί υποχρέωση 
αποζημίωσης των συγγενών του.  

3 τραυματισμοί ναυτεργατών  

ΠΑΤΡΑ: Ένας Έλληνας ναύτης του Ε/Γ-
Ο/Γ πλοίου «SUPERFAST XI», τραυματί-
στηκε στον δεξιό του αντίχειρα, 11/11, κατά 
το κλείσιμο πόρτας στον χώρο του γκαράζ 
G5. Στο ναυτικό παρασχέθηκαν οι πρώτες 
βοήθειες επί του πλοίου και στη συνέχεια 
μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πα-
τρών «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ».  

ΣΗΤΕΙΑ: Στο πηγούνι και στα πλευρά 
τραυματίστηκε, 11/11, ένας αλλοδαπός ναυ-
τεργάτης 21 ετών από θραύση κάβου, κατά 
τη διάρκεια φόρτωσης Φ/Γ πλοίου στη Σητεί-
α. Σύμφωνα με το Λ.Σ. παρελήφθη από α-
σθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο 
νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου. 

ΚΑΛΥΜΝΟΣ: Ένας 50χρονος ναυτεργά-
της, μέλος πληρώματος του με ελληνική ση-
μαία Δ/Ξπλοιου «ΣΕΚΑΒΙΝ», τραυματίστη-
κε κατά τη διαδικασία πρόσδεσης του πλοίου 
σε προβλήτα του λιμανιού, πρωινές ώρες 
10/11. Διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Καλύ-
μνου. 

ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ,  
ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ, ΠΕΣ/ΝΑΤ  

Καταγγέλλουν την προσφυγή του 
ΣΕΒ στο ΣτΕ για να εξαιρεθούν  

οι λιμενεργάτες από τα ΒΑΕ 

«Η προσφυγή του ΣΕΒ σε βάρος της διοί-
κησης του σωματείου της ΕΝΕΔΕΠ (Ένωση 
Εργαζομένων στη Διακίνηση Εμπορευματο-
κιβωτίων στις Προβλήτες Πειραιά), έρχεται 
να προστεθεί στους σχεδιασμούς της εργο-
δοσίας, ενάντια στον αγώνα των λιμενεργα-
τών, που αγωνίζονται και διεκδικούν υπο-
γραφή ΣΣΕ και εφαρμογή της ένταξης τους 
στα ΒΑΕ» σημειώνουν τα ταξικά ναυτεργα-
τικά Σωματεία και προσθέτουν: 

«Η επίθεση στα ασφαλιστικά δικαιώματα 
των λιμενεργατών της COSCO, θα ενταθεί 
στο σύνολο των εργαζομένων και με το νέο 
ασφαλιστικό νομοσχέδιο που προετοιμάζει η 
κυβέρνηση της ΝΔ συνέχεια των προηγού-
μενων ασφαλιστικών νόμων, για την ενίσχυ-
ση της ανταγωνιστικότητας και κερδοφορία 
τους. 

Βιομήχανοι, εφοπλιστές, τραπεζίτες, με 
τις μέχρι σήμερα κυβερνήσεις τους, θέλουν 
να οικοδομήσουν την καπιταλιστική τους 
ανάπτυξη διαμορφώνοντας συνθήκες εργα-
σιακής ζούγκλας σε κάθε χώρο δουλειάς, με 
εργάτες χωρίς ΣΣΕ, κοινωνική ασφάλιση, 
συνδικαλιστικά δικαιώματα. 

Καλούμε τους ναυτεργάτες, τους εργαζό-
μενους, σε οργάνωση και αγώνα ενάντια 
στην πολιτική του κεφαλαίου και των εκπρο-
σώπων του, να δυναμώσει η ταξική πάλη σε 
κάθε χώρο δουλειάς για το σύνολο των οξυ-
μένων προβλημάτων μας». 

Η  κυβέρνηση της ΝΔ ψήφισε 
έναν ακόμα αντιλαϊκό, αντερ-

γατικό Προϋπολογισμό-Καρμανιόλα 
που υλοποιεί όλες τις μεταμνημονια-
κές δεσμεύσεις της προηγούμενης 
κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και εξειδι-
κεύει τα μεγέθη του Μεσοπρόθε-
σμου Προγράμματος Δημοσιονομικής 
Σταθερότητας. 

Ο  προϋπολογισμός 2020  είναι ο 
πρώτος που συντάσσεται σε συνθή-
κες ανάκαμψης μετά από 10 χρόνια 
κρίσης και παραμένει κομμένος και 
ραμμένος αποκλειστικά στον εξής 
στρατηγικό στόχο:  

Ανάπτυξη για τους επι-
χειρηματικούς ομίλους εις 
βάρος των εργαζόμε-
νων. Είναι ακόμα μια από-
δειξη ότι η ανάπτυξη που 
«ευαγγελίζονται» προϋποθέ-
τει πάμφθηνη εργατική δύ-
ναμη, τσακισμένα δικαιώμα-
τα και σιγή νεκροταφείου 
από τους εργαζόμενους. 
Όσο και να πασχίζουν να 
διαφοροποιηθούν, η τωρινή 
και  η προηγούμενη κυβέρ-
νηση, αποδεικνύεται ότι στη-
ρίζουν από κοινού τον πα-
ραπάνω στόχο. 

Την ίδια μέρα είναι τα προγραμ-
ματισμένα συλλαλητήρια ενάντια 
στον προϋπολογισμό - «καρμα-
νιόλα» από Εργατικά Κέντρα, Ομο-
σπονδίες, Συνδικάτα και οι Συνεργα-
ζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις. 

Το ΚΚΕ, ήδη από τη συζήτηση 
στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών 
Υποθέσεων της Βουλής, έχει δηλώ-
σει πως καταψηφίζει τον κρατικό 
προϋπολογισμό του 2020 που κα-
τευθύνει τα φορολογικά βάρη κατά 
93% στα λαϊκά στρώματα και μόλις 
κατά 7% στο κεφάλαιο. 

 Επιβαρύνονται με επιπλέον 800 
εκατ. ευρώ φορολογία τα λαϊκά 
στρώματα, που σηκώνουν σχεδόν 
το 93% των φορολογικών εσόδων 
του κρατικού προϋπολογισμού, ενώ 
μόλις το 7% των φορολογικών εσό-
δων προέρχεται από τα νομικά πρό-
σωπα. Αυτή η αύξηση αποδεικνύει 
το πόσο ψέμα είναι δήθεν μείωση 
των    φόρων για όλους που λέει η 
κυβέρνηση. 

 Φοροελαφρύνονται το κεφάλαιο 
και οι επιχειρηματικοί όμιλοι κατά 
616  εκατ. ευρώ, με την μείωση του 

συντελεστή φορολογίας επιχειρήσε-
ων από το 28% σε 24% και τη μείω-
ση του φόρου επί των μερισμάτων 
στους μετόχους των επιχειρήσεων 
στο 5% από 10%. 

 Μειώνεται κατά 192 εκατ. ευρώ 
το κονδύλι για κύριες και επικου-
ρικές συντάξεις στο φόντο του νέου 
ασφαλιστικού που θα λειτουργεί με 
όρους ατομικής «επένδυσης» και 
ρίσκου. 

 Φοροελαφρύνονται οι εργοδό-
τες με μείωση των εργοδοτικών ει-
σφορών κατά 123 εκατ. ευρώ τα 
οποία θα οδηγήσουν σε αντίστοιχη 

μείωση της χρηματοδότησης των 
ασφαλιστικών ταμείων από το κρά-
τος. 

 Μειώνονται οι παροχές για τους  
ανέργους και για την Πρωτοβάθ-
μια Φροντίδα Υγείας, που αφορά 
ουσιαστικά την πρόληψη. Προβλέ-
πονται περικοπές 4 εκατ. ευρώ, 
όταν ήδη οι ελλείψεις στα Κέντρα 
Υγείας είναι τραγικές. 

 Μειώνονται κατά 173 εκατ. ευρώ 
τα επιδόματα των αναπήρων. 

 Προβλέπεται αύξηση των κρατι-
κών εσόδων κατά 557 εκατ. 
ευρώ, με την αύξηση των 
ηλεκτρονικών συναλλαγών 
στο 30% για χτίσιμο του αφο-
ρολόγητου ορίου, αποδεικνύ-
οντας ότι μέρος των εργαζό-
μενων αναμένεται να μην 
καταφέρει να χτίσει ούτε καν 
αυτό το χαμηλό αφορολόγητο 
όριο που ισχύει 

Τα παραπάνω μέτρα είναι η 
συνέχεια της κατακρεούργη-
σης εργασιακών και ασφαλι-
στικών δικαιωμάτων, όπως 
περιγράφονται και στα νομο-
σχέδια της κυβέρνησης 
(φορολογικό και ασφαλιστι-

κό). Πατούν στο στρωμένο έδαφος 
της ουσιαστική κατάργηση των κλα-
δικών συλλογικών συμβάσεων, του 
ότι ο κατώτερος μισθός συνεχίζει να 
καθορίζεται από υπουργικές αποφά-
σεις βάσει της ανταγωνιστικότητας 
της οικονομίας. 

Στο ερώτημα που αναλογεί σε   
εμάς: Θα αντιπαλέψουμε αυτήν την 
κατάσταση ή στωικά θα την αποδε-
χτούμε χωρίς αντίδραση;  

Η απάντηση είναι μόνο μια! 

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ. 

Π αράσταση διαμαρτυρίας 
πραγματοποίησαν, 7 Νοέμ-

βρη, εργατικά σωματεία και μα-
ζικοί φορείς του Πειραιά στην 
Cosco και τον ΟΛΠ (που ανήκει 
στην Cosco) στο πλαίσιο των αγω-
νιστικών πρωτοβουλιών που πραγ-
ματοποιούν αυτό το διάστημα απέ-
ναντι στα αντιλαϊκά σχέδια επιχει-
ρηματικών ομίλων και  κυβέρνη-
σης για το λιμάνι και την περιοχή 
γύρω από αυτό, που συρρικνώνουν 

εργατικά δικαιώματα. 
Στο πλαίσιο της παρέμ-

βασης έγινε συγκέντρωση 
στην είσοδο του ΟΛΠ.  

Αντιπροσωπεία των 
συνδικάτων και των φορέ-
ων συναντήθηκε με τον επικεφα-
λής της Cosco και ένα ακόμα στέ-
λεχος του ΟΛΠ. Κατήγγειλε και 
κατέθεσε σχετικό ψήφισμα για τη 
νέα επίθεση που έχει εξαπολύσει 
το κεφάλαιο, αυτή τη φορά ο ΣΕΒ, 

αξιώνοντας να εξαιρεθούν οι λιμε-
νεργάτες στις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ 
του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτί-
ων (ΣΕΜΠΟ) στο λιμάνι του Πει-
ραιά από τα Βαρέα και Ανθυγιεινά 
Επαγγέλματα! 

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ: 

Με κινητοποίηση στην Cosco και ΟΛΠ  
απάντησαν στους σχεδιασμούς                

επιχειρηματιών - κυβέρνησης για το λιμάνι 

Καρμανιόλα ο αντεργατικός προϋπολογισμός για το 2020 
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Μ ετά την διάλυση του Οί-
κου Ναύτου και τη χειρο-

τέρευση παροχής υπηρεσιών 
Υγείας οι επιχειρηματικοί όμιλοι 
επιδιώκουν να αρπάξουν τις παι-
δικές κατασκηνώσεις για τα παι-
διά των ναυτεργατών στον Άγ. 
Ανδρέα Αττικής. Το θέμα έφερε 
στη δημοσιότητα η Τ.Ο. Μεσογεί-
ων και Λαυρεωτικής του ΚΚΕ με 
ανακοίνωση, 11/12, στην οποία 
μεταξύ άλλων αναφέρει:  

«Η δημοτική αρχή πρότεινε 
μέσω της ΑΜΚΕ να καταπατη-
θούν οι κατασκηνώσεις του 
«Οίκου Ναύτου» που βρίσκο-
νται στη Κοινότητα της Νέας 
Μάκρης. Ως πρόσχημα διατύπω-
σαν την διέλευση δρόμου εντός 
αυτών και την καλύτερη αξιοποί-
ηση τους από πλευράς Δήμου.» 

 Άμεση ήταν και η αντίδραση 
των ταξικών ναυτεργατικών σωμα-
τείων ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, 
ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ, ΠΕΣ/ΝΑΤ, 
που με ανακοίνωσή τους απαι-
τούν: «Να αποσυρθεί από τη ση-
μερινή συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου το 2ο θέμα για τις 

κατασκηνώσεις της Νέας Μά-
κρης», καλώντας «τους ναυτεργά-
τες, τους εργαζόμενους σε οργά-
νωση και αγώνα ενάντια στην 
εκχώρηση στους ιδιώτες της ακί-
νητης περιουσίας των ασφαλιστι-
κών ταμείων που αποκτήθηκε από 
το αίμα και τους αγώνες μας, να 
αξιοποιηθεί για τις σύγχρονες 
ανάγκες της εργατικής - λαϊκής 
οικογένειας» και προσθέτουν:  

«Οι κατασκηνώσεις της Νέας 
Μάκρης, σε έκταση 137 στρέμματα 
με 3.600 τ.μ. περίπου στεγασμέ-
νους χώρους, εντάσσονται στην 
ενορχηστρωμένη εγκατάλειψη και 
απαξίωση της ακίνητης περιουσί-
ας του ΝΑΤ, του «Οίκου Ναύτου», 
που αποτελούν βορά στα σχέδια 
επιχειρηματικών ομίλων, χρησιμο-
ποιώντας Δήμους, Περιφέρειες, τον 
μηχανισμό του αστικού κράτος, για 
την ενίσχυση της κερδοφορίας τους.» 

Με την παρέμβαση της 
«Λαϊκής Συσπείρωσης» απο-
σύρθηκε από τη συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου το 2ο θέμα 
για τις κατασκηνώσεις του Οίκου 
Ναύτου. 

Δεν πάει άλλο με το             
αίσχος στην Υγεία!  

Ακόμα χειρότερες συνθήκες για ασθε-
νείς και εργαζόμενους στην Υγεία διαμορ-
φώνει ο κρατικός προϋπολογισμός για το 
2020, με τον οποίο μειώνονται κατά επιπλέ-
ον 34 εκατ. ευρώ η χρηματοδότηση των 
νοσοκομείων και κατά 4 εκατ. ευρώ τα κον-
δύλια για την Πρωτοβάθμια Υγεία, κάνο-
ντας ένα ακόμα βήμα στην παραπέρα 
ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση 
του συστήματος. 

Ρόλο «λαγού» ανέλαβε η ηγεσία του 
Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, οργανώ-
νοντας και σχετική φιέστα, που ματαίωσαν 
με την αποφασιστική κινητοποίησή τους η 
ΟΕΝΓΕ και Σωματεία εργαζομένων στα 
δημόσια νοσοκομεία. 

Επιδιώκουν την πλήρη μετατροπή της 
δημόσιας Υγείας, όπως και της Ασφάλισης, 
σε «μπίζνες» για τα κέρδη του κεφαλαίου, 
όπου το αστικό κράτος θα «εγγυ-άται» μό-
νο ένα «ελάχιστο βασικό πακέτο» που δεν 
θα αρκεί ούτε για τα στοιχειώδη και από 
εκεί και πέρα θα κυριαρχεί πλήρως η λογι-
κή «όποιος έχει να πληρώσει…». 

Οι εργαζόμενοι και ο λαός μετατρέπο-
νται σε «πελάτες» και «επενδυτές», που θα 
εξαναγκάζονται να αγοράζουν «πακέτα 
παροχών» και «προϊόντα επιχειρηματικού 
κινδύνου», με τα οποία θα συνδέονται η 
περίθαλψη, οι συντάξεις τους κ.ο.κ., την 
ίδια ώρα που οι εισφορές τους, όπως τελικά 
και οι παροχές, θα γίνονται βορά στον χρη-
ματιστηριακό τζόγο προς όφελος του κεφα-
λαίου. 

Είναι προκλητική η προσπάθεια όλα τα 
παραπάνω να παρουσιάζονται ως… «λύση» 
στη σημερινή άθλια κατάσταση που αντιμε-
τωπίζουν οι εργαζόμενοι στα δημόσια νο-
σοκομεία και οι ασθενείς. Να παρουσιάζε-
ται δηλαδή το φαρμάκι που μας έφερε μέ-
χρι εδώ σαν γιατρικό! 

Αντίστοιχα προκλητική είναι η προσπά-
θεια του ΣΥΡΙΖΑ να παρουσιάσει ως 
«εμμονή της ΝΔ» αυτήν την αντιλαϊκή πο-
λιτική που βάθυνε και η δική του κυβέρνη-
ση, εντείνοντας την υποχρηματοδότηση στη 
δημόσια Υγεία, «απογειώνοντας» παραπέ-
ρα την «ευελιξία», εισάγοντας νέους 
«κόφτες» για την καρατόμηση των υπηρε-
σιών Υγείας που παρέχονται «δωρεάν» κ.ά. 

Αντεπίθεση για τις σύγχρονες                  
ανάγκες του λαού 

Ο λαός πρέπει να απορρίψει συνολικά 
αυτήν την επίθεση, να μη συμβιβαστεί με 
την πολιτική που μεγαλώνει συνεχώς το 
χάσμα ανάμεσα στις παρεχόμενες υπηρεσί-
ες Υγείας και τις τεράστιες δυνατότητες 
που προσφέρουν σήμερα η επιστήμη και η 
τεχνολογία. Να δυναμώσει τον αγώνα για 
αποκλειστικά κρατικό σύστημα Υγείας - 
Πρόνοιας, καθολικό, σύγχρονο και απολύ-
τως δωρεάν, με κριτήριο την κάλυψη των 
εργατικών - λαϊκών αναγκών και όχι τα 
κέρδη του κεφαλαίου! 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΜΕΝ 2020 

 Γιορτή για τα παιδιά των Μηχανικών στη 
Χίο, Κυριακή 12 Γενάρη 

 Επίσκεψη στην ΑΕΝ Χίου, Δευτέρα 13 
Γενάρη 

 Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας, Πέμπτη 
16 Γενάρη,11 π.μ. 

 Γιορτή για τα παιδιά των Μηχανικών, 
Σάββατο 18 Γενάρη, 11 π.μ. 

 Επίσκεψη στην ΑΕΝ Μακεδονίας, Δευ-
τέρα 20 Γενάρη 

 Επίσκεψη στην ΑΕΝ Κρήτης, Δευτέρα 
27 Γενάρη 

ΠΝΟ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ:  

«Μα είναι κάτι πιο βαθύ  
που με λερώνει…»  

Πολύς θόρυβος γίνεται τις τελευταίες μέρες στην ΠΝΟ 
από τον σκυλοκαβγά μεταξύ του Γενικού Γραμματέα  και 
των 9 προέδρων των ναυτεργατικών σωματείων, οι οποί-
οι μέχρι και χθες ήταν οι πιο πιστοί συνοδοιπόροι του. 
Από κοντά και ο «αριστερός ψάλτης» του Γ.Γ. ο πρόε-
δρος της ΠΕΝΕΝ Α. Νταλακογεώργος, που νομιμοποιεί 
τους νόθους αντιπροσώπους της ΠΝΟ στα συνέδρια της 
ΓΣΕΕ. 

Οι 9 αφοσιωμένοι και υπάκουοι στον Γ.Γ., αφού χωρίς 
αυτόν δεν είχαν καμιά οντότητα και αυτός χωρίς αυτούς, 
δεν είχε την απαραίτητη πλειοψηφία ώστε να αποφασίζει 
κατ’ εντολή των εφοπλιστών, των μέχρι σήμερα κυβερνή-
σεων. Οι εκπρόσωποι αυτών των σωματείων συνέθεταν 
τις Οικονομικές Ελεγκτικές Επιτροπές, τον πλαισίωναν 
πάντα στην Εστία Ναυτικών, αντιδρούσαν σε οποιαδήπο-
τε αλλαγή του καταστατικού και παραδοσιακά υπονόμευ-
αν απεργίες. 

Τι προέκυψε ώστε να εναντιωθούν στον μέχρι χθες 
«προϊστάμενο» τους, με προεξέχοντα τον πρόεδρο των 
Πλοίαρχων Ε. Τσικαλάκη πρώην στέλεχος των Μινωι-
κών, γνωστό για τις αντεργατικές πεποιθήσεις του και την 
αλλεργία του για τα σωματεία αλλά και ο Ε. Σαριδάκης 
πρόεδρος των καμαρότων, ο Ε. Πατρώνης πρόεδρος των 
λογιστών και ταμίας της ΠΝΟ; Σε τι αποσκοπεί αυτό το 
σκηνοθετημένο έργο; 

«Ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται» λέει μια 
γνωστή λαϊκή παροιμία και οι εφοπλιστές, η κυβέρνηση 

της ΝΔ, επιδιώκουν το επόμενο 
διάστημα συντριπτικά χτυπήμα-
τα στο σύνολο των δικαιωμάτων 
των ναυτεργατών. Γι’ αυτό προ-
ανήγγειλε στις 12/11/2019 ο 
υπουργός Ναυτιλίας στην ναυτι-
λιακή λέσχη Πειραιά, παρουσία  
εφοπλιστών, ότι θα προχωρήσει 
στην  κατάργηση των κλαδι-
κών Σ.Σ. Εργασίας και εφαρ-

μογή μισθολογίων ITF για τους Έλληνες ναυτεργάτες 
όπως ισχύει για τους αλλοδαπούς. 

Το προμελετημένο έγκλημα σε βάρος των ναυτεργα-
τών περιλαμβάνει και τους  Γ. Χαλά - Ε. Τσικαλάκη, 
εντοπίζεται στον τρόπο και στον χρόνο που θα γίνει η 
παραλαβή - παράδοση της καρέκλας, από την μια οι μνη-
στήρες με την συνδρομή της διοίκησης της Ένωσης πλοί-
αρχων και των γνωστών προσώπων που χρόνια αποτε-
λούν το πολιτικό υπόβαθρο της ΝΔ και των άλλων αστι-
κών κομμάτων. 

Η κυβέρνηση, λοιπόν, πρέπει να περάσει στην νέα 
εποχή αυτή που οποιοδήποτε δικαίωμα είναι εμπόδιο. 

ΣΣΕ - Κοινωνική Ασφάλιση - συνδικαλιστικά δι-
καιώματα, το «πουλόβερ» πρέπει να ξηλωθεί γρήγορα. 
Τα 9 σωματεία ενώνονται με μια συγκολλητική ουσία 
που λέγεται κέρδος έτσι και αλλιώς στην ποντοπόρο ναυ-
τιλία δεν έχουν μέλη λογιστές, καμαρότοι, ρεσπεντζέροι, 
πρακτικοί πλοίαρχοι αν και γνωρίζουν ότι αυτό θα συ-
μπαρασύρει όλες τις ειδικότητες και στις υπόλοιπες κατη-
γορίες πλοίων. Ευελπιστούν ότι κάποτε θα ξεχαστεί και 
τότε θα είναι μακριά από την ευθύνη που θα έχουν τα 
αποτελέσματα της δικής τους συμμετοχής στην ισοπέδω-
ση των δικαιωμάτων των ναυτεργατών. 

Συνάδελφοι, μπροστά στη γενικευμένη επίθεση που 
δεχόμαστε τα ναυτεργατικά σωματεία των Μηχανοστασί-
ων και των Μάγειρων με οποίες δυνάμεις έχουμε  θα ανα-
μετρηθούμε για να μην περάσει η κατάργηση των ΣΣΕ, 
της κοινωνικής ασφάλισης. Η «μεγάλη ελληνική εμπορι-
κή ναυτιλία» είναι φτιαγμένη πάνω στο βωμό της εκμε-
τάλλευσης  χιλιάδων ναυτεργατών, με  τον ιδρώτα  και το 
αίμα τους. Την ζωή και τα όνειρα μας να τα κρατήσουμε 
μακριά από τους «εφιάλτες» μας. 

Αντωνόπουλος Γιώργος  
Πρόεδρος Π.Ε.Ε.ΜΑΓ.Ε.Ν. 

Πειραιάς, 19/12/2019 

Αφιέρωμα της ΚΝΕ  
στον Νίκο Καββαδία 

Συναυλία - αφιέρωμα στον ποιητή 
Νίκο Καββαδία, πραγματοποίησε την 
Πέμπτη 19 Δεκέμβρη στο «Ίλιον Plus», η 
Περιφερειακή Οργάνωση Σπουδάζου-
σας Αθήνας της ΚΝΕ. 

    Μεγάλο κομμάτι 
του προγράμματος 
προέρχεται από τον 
«Σταυρό του Νότου» 
και τις «Γραμμές των 
Οριζόντων» του Θά-
νου Μικρούτσικου. 
Θα παρουσιαστούν 
επίσης κομμάτια από 
το δίσκο «S/S Ιόνιον 
1934» των 
«Ξέμπαρκων», κα-

θώς και  κάποια έργα του Δημήτρη Ζερ-
βουδάκη και της Μαρίζας Κωχ. 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  
«Ολοκληρώνουμε τη μεγάλη                    

ασφαλιστική μεταρρύθμιση του 
ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ» 

Την αντιασφαλιστική «συνέχεια» όλων 
των κυβερνήσεων του κεφαλαίου επι-
βεβαίωσε πλήρως ο υπουργός Εργασίας Γ. 
Βρούτσης, δίνοντας εύσημα στην κυβέρνηση 
του ΣΥΡΙΖΑ για το ότι διατήρησε και πήγε 
παραπέρα τους αντιασφαλιστικούς νόμους της 
ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, δίνοντας τη δυνατότητα 
στη σημερινή κυβέρνηση να κάνει το 
«τελευταίο βήμα».  

Χαρακτηριστικά, απευθυνόμενος σε βου-
λευτές του ΣΥΡΙΖΑ σε συνεδρίαση Επιτρο-
πής της Βουλής, 2/12, με αφορμή το νέο  
αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο που θα κατατε-
θεί το Γενάρη, ο Γ. Βρούτσης είπε πως με τη 
νομοθετική πρωτοβουλία της ΝΔ «θα έχουμε 
ολοκληρώσει μια μεγάλη ασφαλιστική με-
ταρρύθμιση ως ένα αποτέλεσμα από το 
2010, από την περίοδο του ΠΑΣΟΚ, του 
ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ»! 

Σκαλοπάτι για την προώθηση της ιδιωτικής 
επικουρικής ασφάλισης, αλλά και για την αφαί-
μαξη της σημερινής δημόσιας επικουρικής σύ-
νταξης στην κύρια σύνταξη του ΕΦΚΑ, αποτε-
λεί η απόφαση του υπουργικού συμβούλιου 
για «ενοποίηση» του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑ-
ΕΠ και δημιουργία του e-ΕΦΚΑ. 

(Συνέχεια από τη σελίδα 1) 

Ο ι παρακάτω συγκριτικοί πίνακες 
- στοιχεία της ΠΝΟ 2018 και 

2019 - είναι ενδεικτικοί για τις εκφυλιστι-
κές νόθες διαδικασίες στα εργοδοτικά 
σωματεία που ολοκλήρωσαν τις αρχαιρε-
σίες τους μέσα στο 2019: 

  ΠΕΠΕΝ: Ενώ μειώθηκαν σε ένα μόνο 
χρόνο 18 Δεκέμβρη 2018 - 18 Δεκέμβρη 
2019 κατά 258 τα συνολικά μέλη του σω-
ματείου και η διοίκηση της ΠΕΠΕΝ δηλώ-
νει προς την Εφορευτική Επιτροπή ταμει-
ακά εντάξει 1.151 μέλη στις 31/7/2019. 
Ενώ από την έναρξη μέχρι το πέρας  της 
ψηφοφορίας κατά εκατοντάδες κάθε εβδο-
μάδα στέλνονταν επιστολικοί ψήφοι από 
καταστήματα των Ελληνικών Ταχυδρομεί-
ων στη ταχυδρομική θυρίδα 80484 της 
Εφορευτικής Επιτροπής αρχαιρεσιών της 
ΠΕΠΕΝ. Παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις 
των ναυτίλων πλοιάρχων τη 
«Δημοκρατική Αγωνιστική Ενότητα 
Πλοιάρχων» (ΔΑΕΠ)  στους δικαστικούς 
εκπροσώπους, τα μέλη της Εφορευτικής 
Επιτροπής και το Δ.Σ. της ΠΕΠΕΝ αρνή-
θηκαν με γελοία προσχήματα να δώσουν 
στοιχεία  για τα ταμειακά εντάξει μέλη του 
σωματείου πόσοι ψηφίζουν αυτοπρόσω-
πα και πόσοι με επιστολικές ψήφους 
για τις οποίες κατέστρεφαν τους φακέλους 
που έφεραν το κωδικό αριθμό της συστη-
μένης επιστολής, κατάφωρη παραβίαση 
του νόμου και του καταστατικού του   
σωματείου, τινάζοντας ουσιαστικά στον  

αέρα τις αρχαιρεσίες της ΠΕΠΕΝ. 

 Η ωμή επέμβαση του μηχανισμού των 
εφοπλιστών αποκαλύφθηκε πλήρως με το 
πέρας των αρχαιρεσιών και συγκεκριμέ-
να: Το σύνολο των δικαιουμένων ψήφου - 
ταμειακά εντάξει μελών εκτινάχθηκε στα 
3.338 μέλη, για τους οποίους στάλθη-
καν επιστολικοί «ψήφοι» 3.208 από 
τους οποίους ο απερχόμενος πρόεδρος 
της ΠΕΠΕΝ Ε. ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ - πρώην 
στέλεχος της ναυτιλιακής εταιρείας 
«ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΕ» - βάσει της 
καταμέτρησης των σταυρών προτίμησης 
προέκυψε ως αποτέλεσμα ότι έλαβε  
3.163 ψήφους…!!!  

Αποκορύφωμα της κατάφωρης παρα-
βίασης του νόμου και του καταστατικού 
της ΠΕΠΕΝ  είναι η απάντηση της Εφο-
ρευτικής Επιτροπής  στο προφορικό και 
έγγραφο ερώτημα των υποψήφιων της 
ΔΑΕΠ για το πόσοι ψήφισαν αυτοπρό-
σωπα και πόσοι με επιστολική ψήφο, 
που με γελοίο αστικό νεολογισμό που 
περιλαμβάνεται στη 10η σελίδα του 43ου 
Πρακτικού ανακήρυξης επιτυχόντων στις 
αρχαιρεσίες της ΠΕΠΕΝ, που υπογράφε-
ται από τον Βασίλειο Τζελέπη Πρόεδρο 
Πρωτοδικών, την Ελισάβετ  Σπυροπού-
λου Πρωτοδίκη, τον ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΛΒΗ 
γραμματέα της εφορευτικής επιτροπής και 
τα  μέλη της: ΑΘΗΝΑ ΧΙΩΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΙ-
ΟΣ ΛΕΩΤΣΙΝΙΔΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑ-

ΒΑΛΑΡΑΚΗΣ σημειώνει:  

«Τέλος, αναφορικά με την υπ΄ αριθμ. 
Πρωτ. ΕΕ 10/12 - 12- 2019 των κκ Γ. 
Θειόπουλου, Σ. Παύλου, και Σ. Παπαπα-
ναγιώτου και η Εφορευτική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφάσισε ότι όλες οι ψήφοι 
θεωρούνται ισόκυρες οπότε εκφεύγει των 
αρμοδιοτήτων της να απαντήσει επί αυτού 
του θέματος και δη εγγράφως»!!! 

Δηλαδή, ο μηχανισμός  των  εφοπλι-
στών νοθεύει τον συσχετισμό με αύξηση 
της συμμετοχής μέσα από την επιστολική 
ψήφο όπως ενδεικτικά καταγράφεται στη 

συνέχεια για τα σωματεία που πραγματο-
ποίησαν αρχαιρεσίες το 2019: ΠΕΠΕΝ 
+583, ΠΕΜΕΚΕΝ +91, ΠΕΝΕΝ +333 και 
των Πρακτικών Πλοιάρχων και Κυβερ-
νητών +114 – (ΠΕ.Π.Π.&ΚΕΝ.) σωματείο 
σφραγίδα με 492 συνολικά μέλη το  
Δεκέμβρη 2018 δηλώνει 1013 μέλη το 
Δεκέμβρη του 2019...!!!).  

 Ο Α. Νταλακογιώργης πρόεδρος 
και η παρασιτική ομάδα του Δ.Σ. της 
ΠΕΝΕΝ - μόνιμοι θαμώνες των ναυτιλια-
κών γραφείων - είναι  σε διατεταγμένη 
υπηρεσία - της σχολής «Μανιαδάκη» με 
ασφαλίτικη μέθοδο χωρίς να πείθουν 
κανένα επιτίθενται στο ΠΑΜΕ, συκοφα-
ντούν τα στελέχη των ταξικών σωματείων, 
καλύπτουν την άθλια κατάσταση στην 
ΠΝΟ, στα εργοδοτικά ναυτεργατικά σω-
ματεία υπηρετούν την αντιλαϊκή πολιτική 
των κυβερνήσεων της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, 
του ΣΥΡΙΖΑ τη στρατηγική του κεφαλαίου. 

Ο Α. Νταλακογιώργης υπόγραψε μαζί  
με τον Θ. Βενιάμη πρόεδρο της ΕΕΕ, τον Γ. 
Χαλά γ.γ. της ΠΝΟ και τα άλλα μέλη του 
εργοδοτικού – κυβερνητικού συνδικαλισμού 
τη Σ.Σ. Εργασίας για τα Ποντοπόρα το 
2010, η οποία δεν εφαρμόζεται για του 80% 
των ναυτεργατών και με δραματικές συνέ-
πειες για τους ναύτες, τους λοστρόμους, τα 
τζόβενα γενικότερα για όλες τις ειδικότητες 
των ναυτεργατών.  

Άλλωστε δεν πέρασε πολύς καιρός 
που ο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 
ΝΑΥΤΩΝ” (ΑΣΝ) κατήγγειλε τις εκφυλιστι-
κές - νόθες διαδικασίες αυτής της οπορ-
τουνιστικής ομάδας στις αρχαιρεσίες της 
ΠΕΝΕΝ (2018-2019) τις επιλεκτικές δια-
γραφές μελών του σωματείου και τη   
νοθεία  στην ψηφοφορία.    

Στην ανακοίνωσή της              

η ΔΑΕΠ αναφέρει: 

«Στην παράσταση διαμαρτυρίας 

μελών της ΔΑΕΠ και του Γιάννη Τα-

σιούλα, μέλους της Εκτελεστικής Επι-
τροπής της ΓΣΕΕ και της Εκτελεστι-

κής Γραμματείας του ΠΑΜΕ, 10 Δεκέμ-

βρη, κατέθεσαν εκ νέου ένσταση καταγ-

γέλλοντας τη διαρκή μαζική ταχυδρόμη-

ση των συστημένων επιστολών-

«ψήφοι» στις αρχαιρεσίες από ταχυδρο-

μικά καταστήματα όπως από Αιόλου, 

Μητροπόλεως, Συντάγματος, Βούλας 

Λουτρακίου, Κερατέας κ.ά. συστημένων 

επιστολών - «ψήφοι» κάθε φορά σε 

40άδες, 50άδες, 60άδες την ίδια ώρα. 

Διαδικασία που διαρκεί δευτερόλεπτα 

έως ορισμένα λεπτά και αποκαλύπτει 

ότι λειτουργεί οργανωμένος μηχανισμός 

νοθείας των αρχαιρεσιών.  
Η Εφορευτική Επιτροπή παραβίασε 

ακόμη και αυτό το αντιδραστικό καταστα-
τικό της ΠΕΠΕΝ, καθόρισε μόνο μια (1) 

μέρα αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας την 
εβδομάδα, αφού «είχαν δέσει το γάιδαρο 
τους»…. 

Η Εφορευτική Επιτροπή καθ’ όλη τη 
διάρκεια των αρχαιρεσιών κατέστρεφε 
φακέλους των συστημένων επιστολών 
στους οποίους αναγράφεται ο κωδικός 
του αποστολέα «τινάζοντας στον αέρα»  
το σύνολο των αρχαιρεσιών. 

 Ζητήσαμε γίνει έλεγχος σε ό,τι αφορά 
τη μαζική αποστολή συστημένων επιστο-
λών από τα ταχυδρομικά καταστήματα 
προς την ταχυδρομική θυρίδα των αρχαι-
ρεσιών 80484, του κεντρικού ταχυδρομεί-
ου Πειραιά με τα αιτήματα που έχουμε 
υποβάλει προς την Εφορευτική Επιτροπή 
με τα αριθ. Πρωτ. Εισ. ΕΕ 7/26-11-2019 
και αριθ. Πρωτ. Εισ. ΕΕ 8/6-12-19 υπο-
μνήματά μας» 

 Η ΔΑΕΠ καλεί τους πλοιάρχους, τους 
ναυτεργάτες να μη νομιμοποιήσουν το 

νόθο αποτέλεσμα των αρχαιρεσιών της 

ΠΕΠΕΝ να συνεχίσουν τον αγώνα για 

«συνδικάτα εργατών όχι των εργοδοτών». 

Υπό την «προστασία» της 
ηγετικής ομάδας της ΓΣΕΕ 

το όργιο νοθείας 

Στο μεταξύ, με δυο ανακοινώσεις – 

«καρμπόν», γεμάτη ψεύδη και συκοφαντί-

ες ενάντια στο ΠΑΜΕ και το ΚΚΕ, από 

αυτές που το τελευταίο διάστημα έχει 

κάνει «μονοκαλλιέργεια», η ηγετική ομά-

δα της ΓΣΕΕ παίρνει υπό την 

«προστασία» της και το μηχανισμό νοθεί-

ας που έχει στηθεί στις αρχαιρεσίες της 

ΠΕΠΕΝ. 

Στις τεκμηριωμένες αποκαλύψεις της 
«Δημοκρατικής Αγωνιστικής Ενότητας   

Πλοιάρχων» για τη σωρεία των παραβιά-
σεων που διαπιστώθηκαν, η ηγετική ομά-

δα της ΓΣΕΕ κατάπιε τη γλώσσα της, μι-

λώντας γενικώς περί του δικαιώματος των 

ναυτεργατών που ταξιδεύουν να ψηφίζουν 

με επιστολική ψήφο… 

Κάνει τουμπεκί δηλαδή το γεγονός 
της μαζικής ταχυδρόμησης μέσα σε μία 
μόνο μέρα μεγάλου αριθμού επιστολι-
κών ψήφων, από συγκεκριμένα ταχυ-
δρομικά καταστήματα της Αθήνας, ακό-
μα και πλησίον του τόπου διενέργειας 
των αρχαιρεσιών… Όπως και για το ότι 
η εφορευτική, από την αρχή των αρχαι-
ρεσιών, αρνείται επίμονα να απαντήσει 
πόσα είναι τελικά τα ταμειακά εντάξει 
μέλη του σωματείου και ποιος ο αριθμός 
ψηφισάντων, σκεπάζοντας με πλήρη 
αδιαφάνεια όλη την εκλογική διαδικα-σία. 

Το άγχος της ηγετικής ομάδας της  

ΓΣΕΕ μπροστά σε αυτές τις αποκαλύψεις 

αποτελεί άλλη μια επιβεβαίωση ότι και 

εδώ έχει «λερωμένη τη φωλιά της»… 

Να μην επιτρέψουμε τη νομιμοποίηση του  

νόθου αποτελέσματος στις αρχαιρεσίες της ΠΕΠΕΝ 

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΓΓΕΓ/ΝΟΙ ΟΙΚ.ΕΝΤΑΞΕΙ ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ ΑΝΑΛ.ΑΝΤΙΠ. ΑΝΩΤ. ΟΡΙΟ 

ΠΕΠΕΝ 7908 2977 2725 27 10 

Π.Ε. Μ.Μ.Ε.Κ Ε.Ν. 580 297 271 3 3 

Π.Ε. ΝΑΥΤΩΝ  Ε.Ν. 1619 1346 1274 13 10 

Π.Ε. ΠΡΑΚ.ΠΛΟΙΑΡ. 492 385 271 3 3 

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΓΓΕΓ/ΝΟΙ ΟΙΚ.ΕΝΤΑΞΕΙ ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ ΑΝΑΛ..ΑΝΤΙΠ. ΑΝΩΤ. ΟΡΙΟ 

ΠΕΠΕΝ 7610 3372 3208 32 11 

   Π.Ε.Μ.Μ.Ε.Κ.Ε.Ν 600 362 362 4 4 

Π.Ε. ΝΑΥΤΩΝ Ε.Ν. 1673 1642 1607 16 11 

Π.Ε. ΠΡΑΚ.ΠΛΟΙΑΡ.. 1013 385 385 4 4 

18-12-2018 

18-12-2019 

(Συνέχεια από τη σελίδα 1) 

Παράλληλα, τονίζουν ότι «η κατάργηση των ΣΣΕ, της 
Κοινωνικής Ασφάλισης, των συνδικαλιστικών δικαιωμά-
των αποτελεί "αιτία πολέμου"» και καλούν τους ναυτεργά-
τες «σε ετοιμότητα και επαγρύπνηση, να απαντήσου-
με με αγωνιστικές και απεργιακές κινητοποιήσεις».  

Οι ναυτεργάτες μέσα και έξω από τα καράβια, στους 
ναυτότοπους καταγγέλλουν τη νέα ωμή παρέμβαση του 
μηχανισμού των εφοπλιστών στις αρχαιρεσίες της ΠΕ-
ΠΕΝ, στη ΠΝΟ και στα  άλλα εργοδοτικά σωματεία.  

Με περιοδείες και συσκέψεις των ταξικών σωματεί-
ων ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ στα καράβια 
αναδεικνύεται μέσα από τη συζήτηση με τους ναυτερ-
γάτες όλων των κλάδων η ανάγκη να δυναμώσει η συν-
δυασμένη δουλειά, για να μετρήσουμε βήματα αλλαγής 
του συσχετισμού, ενίσχυσης των δυνάμεων που συ-
σπειρώνονται με το ΠΑΜΕ, για την ανασύνταξη και 
αντεπίθεση του εργατικού κινήματος, για να γίνει πιο 
αποτελεσματική η πάλη του κλάδου. Η ταξική πάλη 
είναι κινητήρια δύναμη για την κατάργηση της εκμετάλ-
λευσης, την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών των 
ναυτεργατών, της εργατικής τάξης και των λαϊκών 
στρωμάτων. 

Στη μέση ο Γιάννης Χαλάς γ.γ. της ΠΝΟ επικεφαλής 
του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού στην 

ΠΝΟ, έχοντας στα αριστερά του τον Αντώνη Νταλακο-
γιώργο πρόεδρο της ένωσης ναυτών ΠΕΝΕΝ και στα 

δεξιά του τον  Μανώλη Τσικαλάκη πρόεδρο της ένωσης 
πλοιάρχων ΠΕΠΕΝ. 

Δεν θα περάσουν τα αντεργατικά          

σχέδια εφοπλιστών - κυβέρνησης            

- εργατοπατέρων 

Κάτω τα χέρια από τις                                                 

κατασκηνώσεις του Οίκου Ναύτου 

http://nautergatiki.gr/wp-content/uploads/2019/12/%CE%9A%CE%9D%CE%95-%CE%9A%CE%B1%CE%B2%CE%B2%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82.jpg
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ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ -              
ΠΕΕΜΑΓΕΝ 

Για τη εφαρμογή της ΣΣΕ  
«Από καταγγελία των ναυτεργατών 

μελών του πληρώματος του Ε/Γ-Ο/Γ 
πλοίου «OLYMPIC CHAMPION» της 
ναυτιλιακής εταιρείας ANEK, η εταιρεί-
α δεν εφάρμοσε τη ΣΣΕ κατά τη διάρ-
κεια που το πλοίο ήταν σε επισκευή», 
αναφέρουν τα ναυτεργατικά σωματεία 
και προσθέτουν:  

«Συγκεκριμένα η εταιρεία στις 4   
Οκτώβρη έδωσε συμβάσεις εργασίας 
στους ναυτεργάτες που ήταν ναυτολογη-
μένοι κατά τη διάρκεια της επισκευής 
του πλοίου, χωρίς να αναγράφει και να 
καταβάλλει το σύνολο των προβλεπόμε-
νων αποδοχών με βάση τη ΣΣΕ 
του 2019, για τα μεσογειακά - τουριστι-
κά πλοία. 

Απαιτούμε τον άμεσο έλεγχο των 
υπηρεσιών του ΥΕΝ με βάση τα κα-
ταγγελλόμενα, να ελεγχθούν οι συγκε-
κριμένες συμβάσεις εργασίας, τα κα-
ταβαλλόμενα στους ναυτεργάτες από 
τις μισθολογικές καταστάσεις της  
εταιρείας και την έγγραφη ενημέρωσή 
μας». 

ΠΑΜΕ: Απάντηση με οργανωμένη           
πάλη στην αντιλαϊκή πολιτική και 

την κρατική καταστολή 
Σε ετοιμότητα να απαντήσουν στην κρατική καταστο-

λή, στην εργοδοτική τρομοκρατία και την ένταση της αντι-
λαϊκής επίθεσης, στο πλαίσιο της οποίας η κυβέρνηση  
ετοιμάζει νομοθετική ρύθμιση για να βάλει τις διαδηλώ-
σεις στο «γύψο», καλεί τις συνδικαλιστικές οργανώσεις 
και τους εργαζόμενους το ΠΑΜΕ. 

«Οι αξιώσεις του ΣΕΒ, που η κυβέρνηση θέλει γρήγορα 
να υλοποιήσει για συνέχιση στο χτύπημα των συνδικάτων, 
των διαδηλώσεων, της συλλογικής οργάνωσης και πάλης, 
των πορειών, των εργαζομένων, δεν πρέπει να περάσουν», 
αναφέρει στην ανακοίνωσή του. 

Η Εκτελεστική Γραμματεία του ΠΑΜΕ καλεί «όλες τις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις, τους εργαζόμενους να προετοι-
μαστούμε χωρίς καμιά καθυστέρηση. Να πάρουν μαζική, 
μαχητική, αποφασιστική απάντηση η κρατική και εργοδοτι-
κή τρομοκρατία και καταστολή, η αντιλαϊκή πολιτική που 
ετοιμάζουν, όπως στο Ασφαλιστικό κ.λπ. 

Δίνουμε το μήνυμα ότι: Όσους νόμους και αν περά-
σουν, όσο μελάνι και αν χύσουν, όσες διαταγές και αν 
εκδώσουν, δεν μπορούν να σταματήσουν τον αγώνα για 
τη ζωή και για το 
αύριο της εργατι-
κής τάξης. Το 
ταξικό  κίνημα 
έχει και πείρα και 
ιστορία! Θα μας 
βρουν μπροστά 
τους, στους δρό-
μους του αγώ-
να!». 

Όσον αφορά την ένταση της αστυνομικής βίας και της 
καταστολής, το ΠΑΜΕ σχολιάζει πως αυτή αποτελεί «το 
απαραίτητο συνοδευτικό συστατικό πλάι στην επίθεση στα 
εργατικά δικαιώματα, στις συνδικαλιστικές ελευθερίες. 

«Οι επιχει-ρήσεις τύπου "Κουκάκι" αξι-οποιούνται στα 
πλαίσια του επιτελικού κράτους ως προθάλαμος πειραμά-
των καταστολής απέναντι στο εργατικό -  λαϊκό κίνημα, στα 
πλαίσια του δόγματος "νόμος και τάξη".  

Η χρήση σφαιρών από καουτσούκ από την αστυνομία 
αποτελεί μια σοβαρή εξέλιξη που πρέπει να παρθεί σοβαρά 
υπόψη από τους εργαζόμενους, τη νεολαία, τα συνδικάτα 
και τους μαζικούς φορείς, όχι για να φοβηθούν και να σκύ-
ψουν το κεφάλι, αλλά για να δυναμώσουν την πάλη τους 
απέναντι στα νέα μέτρα και την κρατική καταστολή. 

Καμιά ανοχή στην αστυνομική βία και καταστολή. 
Απαιτούμε τώρα να αποσυρθούν τα όπλα και οι μηχανι-
σμοί καταστολής». 

Την αστυνομική βία και τον αυταρχισμό, όπως και την 
ένταση της κρατικής καταστολής, το χτύπημα της απερ-
γίας, τα σχέδια περιορισμού των διαδηλώσεων, στο πλαί-
σιο του δόγματος «νόμος και τάξη», καταδικάζουν συνδι-
καλιστικές οργανώσεις. Σχετικές ανακοινώσεις έχουν   
εκδώσει και τα σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ,   
ΠΕΕΜΑΓΕΝ. 

Στις κατευθύνσεις του         
αντιλαϊκού προϋπολογισμού 

της κυβέρνησης της ΝΔ       
είναι και ο προϋπολογισμός 

του ΝΑΤ για το 2020 

«Στις κατευθύνσεις του αντιλαϊκού 
κρατικού προϋπολογισμού της κυβέρ-
νησης της ΝΔ, είναι και προϋπολογι-
σμός του ΝΑΤ για το 2010, ο οποίος 
συζητήθηκε σε συνεδρίαση του ΔΣ 
του ΝΑΤ στις 28 Νοέμβρη, και επιβε-
βαιώνει τη συνέχιση των δεσμεύσεων 
στη πολιτική της ΕΕ, όπως και των 
προηγούμενων κυβερνήσεων», τονί-
ζουν τα ναυτεργατικά σωματεία       
ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝ-ΣΩΝ, ΠΕΕ-
ΜΑΓΕΝ και ΠΕΣ/ΝΑΤ, επισημαίνο-
ντας ότι, «οι εξελίξεις που διαμορφώ-
νονται με τον κρατικό προϋπολογισμό 
για το 2020 και τον νέο αντιασφαλι-
στικό νόμο, που φέρνει το επόμενο 
διάστημα η κυβέρνηση, θα προκαλέ-
σουν πρόσθετα προβλήματα για τους 
ναυτεργάτες, τους εργαζόμενους, τους 
αυτοαπασχολούμενους, τη φτωχή  
αγροτιά». 

Στην ανακοίνωσή τους τα ναυτερ-
γατικά σωματεία αναφέρουν τα εξής: 

«Ο εκπρόσωπος της ΠΕΜΕΝ κα-
τήγγειλε και καταψήφισε τον προϋπο-
λογισμό του ΝΑΤ για το 2020, σε α-
ντίθεση με τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ 
του ΝΑΤ, μεταξύ των οποίων και οι 
εκπρόσωποι από τα ναυτεργατικά σω-
ματεία της Πανελλήνιας Ένωσης 
Πλοιάρχων Ε.Ν (Θεοδόσης Ν.), και 
της Πανελλήνιας Ένωσης Συνταξιού-
χων Πλοιάρχων Ε.Ν (Μηνδρινός Δ.), 
που ψήφισαν υπέρ. 

Με στοιχεία ανέδειξε ότι τα τερά-
στια ελλείμματα του ΝΑΤ, που μετα-
φέρθηκαν με την ένταξη του στον  
ΕΦΚΑ, είναι αποτέλεσμα της διαχρο-
νικής φιλοεφοπλιστικής πολιτικής των 
μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, με πάνω 
από 120.000 ναυτεργάτες να εργάζο-
νται χωρίς ΣΣΕ και κοινωνική ασφά-
λιση, θύματα σε ένα διεθνές δουλε-
μπορικό κύκλωμα, που απομυζά πάνω 
από 240 εκατ. δολάρια «μαύρο» χρή-
μα. 

Για τις σύγχρονες «γαλέρες» που 
διαρκώς διευρύνονται, έχει τεράστιες 
ευθύνες και ο εργοδοτικός - κυβερνη-
τικός συνδικαλισμός της ΠΝΟ, συνε-
χίζει το βρώμικο ρόλο υπογράφοντας 
συμφωνίες με τους εφοπλιστές ανά 
καράβι έναντι αμοιβής, για να μην 
εφαρμόζεται η κλαδική ΣΣΕ και η  
κοινωνική ασφάλιση για όλους τους 
ναυτεργάτες, αποκομίζοντας από τις 
βρώμικες συναλλαγές 4.694.285,52       
ευρώ!!! για το 2018. 

Με την εφαρμογή του νόμου 4387 
του Κατρούγκαλου από τον Μάη του 
2016, η πλειοψηφία των ναυτεργατών 
δεν έχει πάρει οριστική σύνταξη, η συ-
ντριπτική πλειοψηφία είναι με προσωρι-
νή από 360 - 721ευρώ, αντίστοιχα κανέ-
νας δεν έχει πάρει επικουρικό και εφά-
παξ, ενώ σε ναυτεργάτες που τους έχουν 
παρακρατηθεί χρήματα για αναβάθμι-
ση, δεν τους έχει γίνει. 

Διεκδικούμε:  
Καθολική - Δημόσια και  Υποχρεωτι-
κή Κοινωνική Ασφάλιση για όλους». 

(Συνέχεια από τη σελίδα 1) 

Α ξίζει να σημειωθεί ότι τα 
πλοία χρησιμοποιούν σήμερα 

το πιο βρώμικο πετρέλαιο της αγοράς. 
Πρόκειται για εκείνο που απομένει 
από την επεξεργασία του αργού πε-
τρελαίου και τη μετατροπή του σε 
άλλα μεγαλύτερης αξίας προϊόντα 
όπως τη βενζίνη. Σύμφωνα με έρευνα 
που δημοσιεύθηκε το 2018 η προ-
κληθείσα από τα πλοία ατμοσφαιρική 
ρύπανση ευθύνεται για έως και 
400.000 πρόωρους θανάτους το χρόνο. 

Οι εισηγητές  Ηλ. Μπιλάλης και Αντ. 
Κρητικός αναφέρθηκαν στις αλλαγές που 
προκαλούν οι αποφάσεις του ΔΝΟ / ΙΜΟ 
για τη μείωση της περιεκτικότητας του 
θείου στα ναυτιλιακά καύσιμα. Ανέλυσαν 
τις τεχνικές λύσεις που προτάσσονται από 
τους εφοπλιστές για τη συμμόρφωση με 
τους νέους κανονισμούς και τις αλλαγές 
που αυτές προκαλούν στη λειτουργία του 
πλοίου. Μέσα από την παρουσίαση και 
ανάλυση ιδιαίτερα των συστημά-
των«scrubbers» (συστήματα καθαρισμού 
καυσαερίων), σημείωσε τους κινδύνους 
που υπάρχουν για την ασφάλεια των ναυ-
τεργατών, τόσο στη φάση της εγκατάστα-
σης των συστημάτων όσο και κατά τη  
λειτουργία τους. Αναδείχθηκε επίσης πως 
παρ’ όλη τη συζήτηση για την προστασία 
του περιβάλλοντος, μέσα από τις υπάρχου-

σες λύσεις αυτή δεν εξασφαλίζεται. 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που 
ακολούθησε εκφράστηκε έντονο ενδιαφέ-
ρον από τους καπετάνιους, τους μηχανι-
κούς στο ΚΕΣΕΝ και τους σπουδαστές στις 
Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Μέσα 
από τις πολλές ερωτήσεις και παρεμβάσεις 
που έγιναν αναδείχθηκαν πολύ σημαντικά 
ζητήματα όπως ότι σήμερα οι δόκιμοι πλοί-
αρχοι και μηχανικοί καλούνται να εργα-
στούν στα πλοία χωρίς καμία εκπαίδευση 
για την λειτουργία των «scrubbers». 
Έκφρασαν την ανησυχία τους για τεχνικά 
ζητήματα λειτουργίας και ασφάλειας των 
«Scrubbers» - πλυντηρίδων καυσαερίων, 

των προωστήριων μηχανών και των μηχα-
νών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος 
(ηλεκτρομηχανών) των καραβιών. 

Η μείωση της οργανικής σύνθεση και τα 
επιπρόσθετα καθήκοντα στα πληρώματα 
έχουν επιφέρει εντατικοποίηση στο έπακρο 
της δουλειάς των ναυτεργατών. Τις περισ-
σότερες φορές επιλέγονται ως εξιλαστήρια 
θύματα οι ναυτεργάτες με διώξεις σε βάρος 
των πληρωμάτων και τη συγκάλυψη των 
ευθυνών των εφοπλιστών - πλοιοκτητών. 

 Ήδη οι εφοπλιστές ετοιμάζονται να 
μετακυλήσουν το κόστος της προσαρμογής 
στις νέες αποφάσεις για τα καύσιμα των 

καραβιών  στις πλάτες τόσο των ναυτεργα-
τών όσο και συνολικά και του λαού.» 

Ο μηχανισμός των εφοπλιστών και του 
αστικού κράτους ανησύχησε από  ενδιαφέ-
ρον, τη μαζική συμμετοχή των  καπετάνιων, 
των  μηχανικών στο ΚΕΣΕΝ και των σπου-
δαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτι-
κού στις εκδηλώσεις του ΚΚΕ. Με γραπτό  
μήνυμα του ΥΕΝ στις 29/11 προς τους 
διευθυντές σπουδών πλοιάρχων και μηχα-
νικών της ΑΕΝ Ασπροπύργου - έθεσαν ότι 
οι απουσίες των σπουδαστών 1,5 ώρα θα 
ανακόψουν τη χρηματοδότηση των ΑΕΝ..! 
Με αυτό το γελοίο πρόσχημα περιόριζαν 

στο 5ο εξάμηνο τη συμμετοχή των σπουδα-
στών και όσοι συμμετείχαν ζητούσαν να 
γραφτούν σε κατάλογο για να μην μπουν 
απουσίες στους σπουδαστές, ασκώντας 
έτσι ωμή τρομοκρατία φακέλωμα των 
σπουδαστών και καθηγητών που συμμε-
τείχαν εκδήλωση του ΚΚΕ!!! 

Η αντιπροσωπεία του ΚΚΕ κατήγγειλε 
την παρέμβαση κυβέρνησης - εφοπλιστών 
πετώντας στα σκουπίδια τα χαρτιά του 
ΥΕΝ και με τη μαζική συμμετοχή των 
σπουδαστών πραγματοποιήθηκε με επιτυ-
χία η εκδήλωση στις ΑΕΝ Ασπροπύργου. 

Ο μηχανισμός των εφοπλιστών και του 
αστικού κράτους συνέχισε τις παρεμβάσεις 
του αναθέτοντας στη φασιστική Χρυσή 
Αυγή στην ΑΕΝ/Μακεδονίας τη βρώμικη 
δουλειά, που με χυδαίους ισχυρισμούς 
«έξω τα κόμματα από τις την ΑΕΝ» κ.ά. - 
επιδίωξε χωρίς να  τα καταφέρει να εμποδί-
σει την συμμετοχή των σπουδαστών στην 

εκδήλωση στην 
ΑΕΝ / Μακεδονίας 
στις 13 Δεκέμβρη, 
όμως και αυτή τη 
φορά τα μαντρό-
σκυλα των εφοπλι-
στών απομονώθη-
καν από τους 
σπουδαστές.  
     Οι Χρυσαυγίτες 
στην ΑΕΝ / Μακε-
δονίας προβάλ-

λουν τους εφοπλιστές ως «εθνικούς ευερ-
γέτες», για τα ψίχουλα που έδωσαν για 
σοβάδες σε τοίχους της σχολής, για      
τους οποίους έγινε εκδήλωση στην ΑΕΝ / 
Μακεδονίας, αφού η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 
με τη συμβολή της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και 
της Χ.Α τον Απρίλη του 2019 μείωσαν τη 
συμβολική ετήσια φορολογία του εφοπλι-
στικού κεφαλαίου κατά 100 εκατομμύρια 
ευρώ!  

 Οι συσκέψεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ 
ολοκληρώθηκαν με επιτυχία στο ΚΕΣΕΝ 
και στις ΑΕΝ/ Ασπροπύργου, Μακεδονίας 
και Ηπείρου. Με την παρότρυνση των 
ίδιων των ναυτεργατών θα συνεχιστεί με 
νέες πρωτοβουλίες στις ναυτικές σχολές 
και στα καράβια για όλα τα ζητήματα που 
αφορούν τις συνθήκες και τους όρους δου-
λειάς, την υγιεινή και ασφάλεια, την  ικανο-
ποίηση των σύγχρονων αναγκών των  
εργατών της θάλασσας. 

Τ.Ο. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ Κ.Ο. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ:  

Εκδηλώσεις για τους νέους κανονισμούς του ΔΝΟ                      
για τα καύσιμα των καραβιών (1/1/2020)  

ΠΑΜΕ: Το «ξέπλυμα» των                        
ναζιστών δεν θα περάσει!!! 
Με ανακοίνωσή του, το ΠΑΜΕ καταγγέλλει την 

«απαράδεκτη και προκλητική» πρόταση της εισαγγελέα 
στη δίκη της Χρυσής Αυγής, σημειώνοντας ότι «δεν 
έρχεται από το πουθενά. Η δίκη, με ευθύνη των μέχρι τώρα 
κυβερνήσεων, τράβηξε πάνω από έξι χρόνια, ενώ οι αλλα-
γές στον Ποινικό Κώδικα που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα ανα-
δεικνύονται ως ασπίδα προστασίας του ηγετικού πυρήνα 
των χρυσαυγιτών». Η στάση της εισαγγελέα, αναφέρει σε 
άλλο σημείο, «δείχνει ουσιαστικά την πρόθεσή της να λει-
τουργήσει ως πλυντήριο των εγκλημάτων της ναζιστικής 
οργάνωσης και με την πρότασή της να ανοίξει το δρόμο 
για την τελική αθώωση των δολοφόνων - φασιστών». 

Το ΠΑΜΕ καλεί τις συνδικαλιστικές οργανώσεις «να 
καταγγείλουν την προσπάθεια αθώωσης της Χρυσής Αυγής 
στους εργαζόμενους του κλάδου τους» και προαναγγέλλει 
«νέες πρωτοβουλίες για την απομόνωση και αποκάλυψη 
του εγκληματικού, ρατσιστικού ρόλου των ναζιστών. Για 
να τιμωρηθούν και να καταδικαστούν για τα εγκλήματά 
τους αυτοί και το σύστημα που τους γεννά και τους προ-
στατεύει». 

Ανακοίνωση εξέδωσε και η Παγκόσμια Συνδικαλιστι-
κή Ομοσπονδία (ΠΣΟ), διαβεβαιώνοντας «την εργατική 

τάξη της Ελλάδας 
και όλους τους ερ-
γαζόμενους ότι δεν 
θα μείνει με σταυ-
ρωμένα τα χέρια» 
και ότι «θα αναδεί-
ξει αυτό το θέμα       
σε πολλά διεθνή 
φόρουμ». 

Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, 
ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ, ΠΕΣ/ΝΑΤ, καταγγέλλουν την 
προσβλητική πρόταση της εισαγγελέως Αδαμαντίας      
Οικονόμου στη δίκη των φασιστοειδών της Χρυσής     
Αυγής, απαλλάσσοντας την ηγεσία και τα στελέχη της   
από την εγκληματική δράση τους. 

Η εισαγγελέας αποδέχτηκε τα επιχειρήματα των απόγο-
νων του ναζισμού, αθωώνοντας τους για τον θάνατο του  
Π. Φύσσα, πλην του δολοφόνου Ρουπακιά, που κυκλοφο-
ρεί ελεύθερος, για τα εγκληματικά χτυπήματα σε βάρος     
κομμουνιστών συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ στο Πέραμα,   
σε μετανάστες κά. 

Η προκλητική τοποθέτηση της εισαγγελέως προσβάλλο-
ντας βάναυσα τα θύματα των χρυσαυγιτών, έρχεται να 
προστεθεί και να αθωώσει την καπιταλιστική μήτρα, που 
γεννάει τον φασισμό, τον αντικομμουνισμό, τον ρατσισμό 
και προκαλεί την φτώχια, τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, 
την προσφυγιά, την μετανάστευση. 

ΕΙΝΑΙ Η ΣΑΠΙΛΑ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΝΤΟΥΝΙΑ 
ΜΠΛΟΚΟ ΣΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΕΙΤΟΝΙΑ 

Συνεχίζουμε και δυναμώνουμε τον αγώνα ενάντια στην 
αντιλαϊκή πολιτική του κεφαλαίου, τα φασιστοειδή τους 
και τις αστικές πολιτικές δυνάμεις που τους υπηρετούν, 
απαιτώντας την τιμωρία των χρυσαυγιτών για τις δολοφο-
νικές τους ενέργειες.» 

Η ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥΣ          

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ, ΤΩΝ ΗΠΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΕ             

ΒΑΖΟΥΝ ΤΟ ΛΑΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ  

Η  εσωτερική και η εξωτερική 
πολιτική που εφαρμόζεται στη 

χώρα μας υπηρετούν τον ίδιο στόχο, 
την καπιταλιστική ανάπτυξη και τη 
γεωστρατηγική αναβάθμιση των οικο-
νομικών ομίλων για να επεκτείνουν 
τη δράση τους.  

Το χαρακτηριστικό στοιχείο της 
εξωτερικής πολιτικής είναι η βαθύτε-
ρη ενσωμάτωση της  στο  ΝΑΤΟ και 
την ΕΕ, η ενδυνάμωση των σχέσεων 
με τις ΗΠΑ,  η εμπλοκή στους σχεδι-
ασμούς τους που έχει οδηγήσει στη 
συμμετοχή της χώρας μας σε 21 
ιμπεριαλιστικές αποστολές.      

Ο λαός μας βιώνει πολλά προ-
βλήματα και οι αστικές κυβερνήσεις 
καταβάλλουν 4,3 δις το χρόνο για τις 
ΝΑΤΟϊκές ανάγκες κι αυτό είναι πρό-
κληση.  

 Το μνημόνιο κατανόησης της 
Τουρκίας με την λεγόμενη κυβέρνη-
ση της Λιβύης είναι  επικίνδυνο και 
ανοίγει πληγές. Η αστική τάξη της 
γειτονικής χώρας κλιμακώνει την 
επιθετικότητα πολύμορφα στα πλαί-
σια του ανταγωνισμού με την ελληνι-
κή και τις αστικές τάξεις των κρατών 
της περιοχής για τον έλεγχο των υ-
δρογονανθράκων, σε περιβάλλον 
που το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο 
και οι ενεργειακοί αγωγοί τραβούν 
ισχυρές ιμπεριαλιστικές δυνάμεις 
σαν μαγνήτης στην περιοχή, διαμορ-
φώνοντας επικίνδυνη κατάσταση.  

Η κυβέρνηση της ΝΔ συνεχίζει την 
πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, καλλιεργεί εφη-
συχασμό. Όμως, ο εφησυχασμός δεν 
έχει αντικειμενική βάση και μπορεί 
ανά πάσα στιγμή να πάρει τυχοδιω-
κτικά χαρακτηριστικά. Ήδη καλλιερ-
γείται ύπουλος εθνικισμός, πληθαί-
νουν οι αναφορές στη “εθνική ομο-
ψυχία” για να εγκλωβιστεί ο λαός, να 
αποδεχθεί ως μονόδρομο την εμπλο-
κή της  Ελλάδας στους ιμπεριαλιστι-
κούς σχεδιασμούς και ο λαός καλεί-
ται να αντιδράσει.   

Η βάση του εφησυχασμού είναι η 
προσδοκία πως η Ελλάδα ως υπά-
κουος σύμμαχος του ΝΑΤΟ, των 
ΗΠΑ και της ΕΕ θα απολαμβάνει την 
εύνοια τους έναντι της ΝΑΤΟικής 
Τουρκίας αλλά αυτό έχει καταρρεύσει 
παταγωδώς. Οι δυνάμεις αυτές κρί-
νουν με βάση τα δικά τους συμφέρο-
ντα.    

Οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας 
ασκούν κριτική στον Ερντογάν  αλλά 
και οι δύο έχουν καθήσει μαζί του 
στις Συνόδους Κορυφής του ΝΑΤΟ 
και συναποφασίζουν για τη συγκρό-
τηση δυνάμεων κρούσης κατά των 
λαών, εκσυγχρονισμό του πυρηνικού 

οπλοστασίου και  μέτρα για την ενί-
σχυση του ανταγωνισμού με τη Ρω-
σία και την Κίνα.  

Η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν δώσει 
πολλά στους Αμερικανούς, τις βάσεις 
στη Σούδα, Λάρισα, Στεφανοβίκειο, 
στην Αλεξανδρούπολη και ότι άλλο 
έχουν ζητήσει.           

Προσδοκούν στήριξη, αλλά το 
ΝΑΤΟ λέει “κόφτε το λαιμό σας”, “δεν 
ανακατεύομαι”.  Διαφυλάσσει την 
ενότητα στη ΝοτιοΑνατολική του πτέ-
ρυγα, δεν αναγνωρίζει σύνορα στο 
Αιγαίο. Οι Αμερικανοί παρεμβαίνουν 
χρόνια για να μην ανακηρυχθεί ελλη-
νική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, 
να γίνουν συμβιβασμοί που μεταβάλ-
λουν ακόμα και συνοριακές γραμμές.  

Οι πανηγυρισμοί της κυβέρνησης 
μετά τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ και 
οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού 

πως “έχουμε ισχυρούς συμμάχους” 
είναι εκτός πραγματικότητας, δεν 
μπορούν να δώσουν απάντηση στο 
πως φτάσαμε εδώ, πως τροφοδοτεί-
ται η τουρκική επιθετικότητα. Οι Αμε-
ρικανοί και το ΝΑΤΟ σφυρίζουν αδιά-
φορα  για τις τουρκικές γεωτρήσεις 
στην κυπριακή ΑΟΖ, για τις παραβιά-
σεις στο Αιγαίο. Με ευθύνη τους δια-
τηρείται η κατοχή στην Κύπρο για 45 
χρόνια και σήμερα ετοιμάζεται διχο-
τομική λύση.  

Τα “ευχολόγια” της ΕΕ έχουν ξα-
νακουστεί αλλά η κατάσταση επιδει-
νώθηκε. Οι ισχυρές ιμπεριαλιστικές 
χώρες πουλούν όπλα στην Τουρκία, 

επενδύουν δισεκατομμύρια ευρώ, 
προσπαθούν να βάλουν σφήνες στις 
Ρωσο-Τουρκικές σχέσεις. Όσοι μι-
λούν για απομόνωση της Τουρκίας 
εθελοτυφλούν και έχουν διαψευστεί 
πολλές φορές.  

Τι κάνουν οι σύμμαχοι της ΝΔ, του 
ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κομμάτων;   

Παζαρεύουν με την Τουρκία, δου-
λεύουν για την συνεκμετάλλευση στο 
Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο κι 
εδώ πατάνε ορισμένες επιλογές για 
προσφυγή στο δικαστήριο της Χά-
γης.   

Ο κ. Σημίτης διαφημίζει συχνά τις 
απαράδεκτες ΕυρωΑτλαντικές συμ-
φωνίες της Μαδρίτης και του Ελσίνκι 
που η  ουσία τους είναι η αναγνώρι-
ση ζωτικών συμφερόντων της Τουρ-
κίας στο Αιγαίο και διαφορών πέραν 
αυτών για την Υφαλοκρηπίδα. Το 
λέμε καθαρά. Ο δρόμος της συνεκμε-
τάλλευσης θα περιπλέξει ακόμα πε-
ρισσότερο την κατάσταση, θα οξύνει 
αντιθέσεις γιατί ακουμπά κυριαρχικά 
δικαιώματα και σύνορα. Καμιά μοιρα-
σιά μεταξύ αστικών τάξεων και ιμπε-
ριαλιστικών κέντρων δεν είναι δίκαιη 
και δεν οδηγεί σε λύση προς το συμ-
φέρον των λαών.    

Ο λαός μας να απορρίψει το ψεύ-
τικο δίλλημα «συμβιβασμός, συνεκ-
μετάλλευση ή πόλεμος».    

     Η πολιτική του ΚΚΕ βάζει 
μπροστά τις λαϊκές 
ανάγκες, για να ζή-
σει ο λαός καλά, 
ειρηνικά, να έχει 
αυτός στα χέρια του 
την εξουσία και τον 
πλούτο που παρά-
γει.  
     Καλούμε τους 
εργαζόμενους να 
κάνουν δική τους 
αυτή την υπόθεση. 
Η πολιτική του Κ-
ΚΕ στρέφεται κατά 

των ιμπεριαλιστικών πολέμων και 
των αιτιών που τους γεννούν. Επι-
διώκει την καλή γειτονία και αντιπα-
λεύει τον εθνικισμό,  υποστηρίζει τη 
μη αλλαγή των συνόρων και πρω-
ταγωνιστεί για το ξήλωμα των 
ΑμερικανοΝΑΤΟϊκών βάσεων και 
την αποδέσμευση από τους ιμπερι-
αλιστικούς οργανισμούς. Η λύση 
βρίσκεται στην πάλη των λαών και 
των λαϊκών κινημάτων σε σύγκρου-
ση με τις αστικές τάξεις, το ΝΑΤΟ 
και την ΕΕ, για να αναπτυχθούν 
αμοιβαία επωφελείς σχέσεις στην 
περιοχή μας.     

Άρθρο του Γιώργου Μαρίνου 
Μέλους του Π.Γ της ΚΕ του 

ΚΚΕ, βουλευτή του Κόμματος 
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