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Με τη καθολική συμμετοχή των 
ναυτεργατών στη 24ωρη προειδο-
ποιητική απεργία στα καράβια στο 
λιμάνι του Πειραιά στις 24 Σεπτεμ-
βρίου, ο κλάδος έδωσε την πρώτη 
συντονισμένη απάντηση στην αντι-
λαϊκή πολιτική της κυβέρνησης της 
ΝΔ - των εφοπλιστών, που στο επί-
κεντρο της είναι η εφαρμογή του 
νόμου 4714/2020 η κατάργηση μιας 
από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις 
των ναυτεργατών - των Σ. Σ. Εργα-

σίας αρχίζοντας από τα ποντοπόρα 
και ταυτόχρονα τον  περιορισμό των 
ελευθεριών και των συνδικαλιστικών 
δικαιωμάτων των εργατών της θά-
λασσας στα καράβια, στα σωματεία 
και ένταση της καταστολής, τρο-
χιοδρομική βολή γενικότερα ενάντια 
στην εργατική τάξη και το ταξικό 
εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. 

Η απεργία αποκτάει ακόμα με-
γαλύτερη σημασία αν προστεθεί ότι 
αποφασίστηκε από τα ναυτεργατικά 
σωματεία Πανελλήνια Ένωση Μη-
χανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕ-
ΜΕΝ), Πανελλήνια Ένωση Κατω-
τέρων Πληρωμάτων Μηχανής «Ο 

ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», Πανελλήνια Ενωση 
Μαγείρων (ΠΕΕΜΑΓΕΝ) κόντρα  
στους εργατοπατέρες του εργοδο-
τικού συνδικαλισμού στη διοίκηση 
της ΠΝΟ, οι οποίοι, πλήρως ευθυ-
γραμμισμένοι με εφοπλιστές και κυ-
βέρνηση, προσπαθούν να επιβάλουν 
στους ναυτεργάτες «σιγή νεκροτα-
φείου», να υπονομεύσουν κάθε μορ-
φή οργάνωσης της πάλης, καλλιερ-
γώντας την ηττοπάθεια και τον «κοι-
νωνικό εταιρισμό». Στην απεργία 

συμμετείχαν και Ένωση Ηλεκτρο-
λόγων (ΠΕΝΗΗΕΝ) και η Πανελλήνια 
Ένωση Ναυτών (ΠΕΝΕΝ). 

Σημαντικό χαρακτηριστικό ήταν 
η αλληλεγγύη από σωματεία της 
στεριάς, που ανταποκρίθηκαν στο 
κάλεσμα του ΠΑΜΕ, το  ΕΚ  Πειραιά,  
εργαζόμενοι, νεολαίοι, σπουδαστές 
από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυ-
τικού Ασπροπύργου, που συμμετεί-
χαν στις απεργιακές φρουρές, πήραν 
και αυτήν τη φορά τις θέσεις τους 
μαζί με τους ναυτεργάτες πάνω 
στους καταπέλτες των καραβιών. 

Οι αγωνιστικές διαθέσεις των 
ναυτεργατών επιβεβαιώθηκαν και  

στη διάρκεια των συσκέψεων που 
έγιναν στα καράβια στο λιμάνι του 
Πειραιά, από τους συνδικαλιστές 
των ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», ΠΕΕ-
ΜΑΓΕΝ. Χαρακτηριστικά, όσον αφο-
ρά το «ΔΙΑΓΟΡΑΣ», όπως ειπώθηκε 
από το πλήρωμα, το πλοίο φέτος 
ήταν δεμένο για μήνες επειδή αυτό 
συνέφερε την εταιρεία. «Ήμασταν 
δεμένοι όλο το καλοκαίρι. Τώρα 
ξεκινήσαμε και να δούμε πόσο θα 
διαρκέσει. Η οικογένεια όμως πρέ-
πει να ζει 12 μήνες...». Το συγκε-
κριμένο πλοίο ξεκίνησε με μειωμένη 
κατά 50% την οργανική του σύν-
θεση, όπως ισχύει τους χειμερινούς 
μήνες. Αυτό σημαίνει ένταση της 
εκμετάλλευσης μέσα στο πλοίο και 
αύξηση της ανεργίας στον κλάδο. 

Να σημειωθεί ότι η παράταση 
της χειμερινής μειωμένης οργανι-
κής σύνθεσης έγινε με μία από τις 
Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομέ-
νου που πέρασε σωρηδόν η κυ-
βέρνηση το προηγούμενο διάστημα 
αξιοποιώντας την πανδημία. «Δεν 
πρέπει να μείνουμε με σταυρωμένα 
τα χέρια, πρέπει να συνεχίσουμε», 
ήταν το στίγμα της συζήτησης με 
τους ναυτεργάτες. 

Ανάλογο ήταν το κλίμα και στο 
«ΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΛΑΣ». «Αν δεν συνε-
χίσουμε δεν θα αφήσουν τίποτα όρ-
θιο από τα δικαιώματά μας», ανα-
φέρθηκε από ναυτεργάτη, ενώ ένας 
συνάδελφός του συμπλήρωσε: «Ναι, 
μπορεί να υπάρχουν δυσκολίες, φό-
βος, όμως δεν πρέπει να κάνουμε 
πίσω». Από πλήρωμα σε άλλα πλοία 
καταγγέλθηκε ότι οι εφοπλιστές εκ-
βιάζουν ναυτεργάτες να δεχτούν να 
βγουν σε αναστολή, δουλεύοντας 
για 534 ευρώ, διαφορετικά θα βγουν 
στην ανεργία, με τα 350 ευρώ του 
επιδόματος. 

«Η πάλη των ναυτεργατών βάζει 
εμπόδια στην αντεργατική πολιτική  
κυβέρνησης - εφοπλιστών, ρίχνου-
με όλες τις δυνάμεις μας για την  
κλιμάκωση  -  την αντεπίθεση  της 
πάλης του κλάδου, μαζί με τις δυ-

Αγωνιστική συνέχεια  
με κλιμάκωση της πάλης  

ΑΠΕΡΓΙΑ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ 

Αγώνας μαζικός για την προστασία της 
υγείας και των δικαιωμάτων του λαού!

Πανεργατικό συλλαλητήριο στις 13 Οκτώβρη στο Σύνταγμα 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ

«Τώρα αγώνας μαζικός για την 
προστασία της υγείας του λαού 
και των δικαιωμάτων του»: Με το 
σύνθημα αυτό, το ΠΑΜΕ καλεί τις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις και 
τους εργαζόμενους να δώσουν 
συνέχεια στον αγωνιστικό τους 
βηματισμό μέχρι το πανεργατικό 
συλλαλητήριο των συνδικάτων 
στην Αθήνα, την Τρίτη 13 Οκτώ-
βρη, στις 6.30 μ.μ., στο Σύντα-
γμα. 

Με σταθμό το πανεργατικό συλ-
λαλητήριο, Σωματεία, Ομοσπονδίες 
και Εργατικά Κέντρα σχεδιάζουν 
τις πρωτοβουλίες τους, παίρνοντας 
τη σκυτάλη από τις κινητοποιήσεις 
της προηγούμενης βδομάδας, απέ-
ναντι στην εντεινόμενη αντιλαϊκή 
επίθεση κυβέρνησης και κεφαλαί-
ου. 

Παίρνουν σκυτάλη από την απερ-
γία των ναυτεργατών ενάντια στο 
χτύπημα των Συλλογικών τους Συμ-
βάσεων. Από την απεργία και τη 
συγκέντρωση των νοσοκομειακών 

 Στις  7 Σεπτέμβρη 2020 συνεδρίασε η Κε-
ντρική Επιτροπή του ΚΚΕ και εξέτασε τα κα-
θήκοντα και τη δράση του Κόμματος και της 
ΚΝΕ στις σύνθετες και δύσκολες συνθήκες, 
που διαμορφώνονται για τον λαό, από την 
πορεία των διεθνών και εσωτερικών εξελίξεων. 
Οι εξελίξεις αυτές καθορίζονται: 

▪Από την περαιτέρω όξυνση των ενδοϊ-
μπεριαλιστικών ανταγωνισμών στην περιοχή 
της Ανατολικής Μεσογείου, μέσα στους οποί-
ους εντάσσονται και οι αντιθέσεις των αστικών 
τάξεων Ελλάδας - Τουρκίας, η κλιμάκωση της 
τουρκικής επιθετικότητας. 

▪Από την πορεία και το φούντωμα της παν-
δημίας στη χώρα μας και διεθνώς, την τραγική 
κατάσταση στα δημόσια συστήματα Υγείας, 
τις συνέπειες της πανδημίας στη ζωή και τα 
δικαιώματα της εργατικής τάξης και των λαϊκών 
στρωμάτων, ως αποτέλεσμα της αντιλαϊκής 
πολιτικής και μέτρων. 

▪Από το ξέσπασμα, την εξέλιξη και το 
βάθος της οικονομικής κρίσης, η οποία δεν 
έχει ως βασική αιτία την πανδημία, όπως 
ισχυρίζονται οι αστικές κυβερνήσεις και οι 
διεθνείς οργανισμοί. Στην παγκόσμια καπιτα-
λιστική οικονομία προϋπήρχαν σοβαρά προ-
βλήματα υπερσυσσώρευσης κεφαλαίου, που 
οδηγούσαν μαθηματικά σε μια νέα κρίση, η 
οποία επιταχύνθηκε από την πανδημία. 

▪Από την ένταση του αυταρχισμού, της κα-
ταστολής, του αντικομμουνισμού, όπως εκ-
δηλώθηκε το τελευταίο διάστημα με την ψή-
φιση από την κυβέρνηση της ΝΔ του νέου 
νόμου για τον περιορισμό και την απαγόρευση 
των διαδηλώσεων. 

«Οι παραπάνω παράγοντες, παρά τη σχετική 
τους αυτοτέλεια, δεν είναι ανεξάρτητοι ο ένας 
από τον άλλον, ούτε πολύ περισσότερο «συνέ-
πεσαν» συγκυριακά, όπως ισχυρίζονται η κυ-
βέρνηση και τα άλλα αστικά κόμματα, που 
ανταγωνίζονται μεταξύ τους για το ποιος είναι 
καλύτερος διαχειριστής της ίδιας αντιλαϊκής 

στρατηγικής. 
Αυτοί οι παράγοντες αλληλοτρο-

φοδοτούνται, γιατί στην πραγματι-
κότητα πρόκειται για εκφάνσεις της 
ίδιας αστικής πολιτικής, που στον 
πυρήνα της έχει τη διασφάλιση της 
κερδοφορίας του κεφαλαίου σε όλα 
τα επίπεδα, την εξυπηρέτηση της 
καπιταλιστικής λειτουργίας και ιδι-
αίτερα τη θωράκιση της ανταγωνι-
στικότητας της καπιταλιστικής οι-
κονομίας. Κατά συνέπεια, έρχονται 

σε ριζική αντίθεση με τις ανάγκες των εργαζο-
μένων και των λαών. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμη 
και η «θεραπευτική» αντιμετώπιση της πανδη-
μίας, π.χ. εμβόλιο, υποτάσσεται στους διάφο-
ρους ενδοϊμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. 
Πρόκειται, τελικά, για τα αδιέξοδα του ίδιου 
του καπιταλιστικού συστήματος. 

Αυτή η πολιτική, από τη μία ενισχύει την επί-
θεση στα εργατικά - λαϊκά δικαιώματα, επικα-
λούμενη και τις «έκτακτες συνθήκες», ενώ από 
την άλλη εμπλέκει το λαό στους ανταγωνισμούς 
ανάμεσα στα καπιταλιστικά κράτη και τις συμ-
μαχίες τους, για το ποιος θα βγει πιο κερδισμέ-
νος στην παρούσα φάση. Αυτούς τους αντα-
γωνισμούς, που αφορούν τόσο τις διαπραγμα-
τεύσεις για τα νέα χρηματοδοτικά πακέτα στή-
ριξης των επιχειρηματικών ομίλων όσο και τον 
έλεγχο πλουτοπαραγωγικών πηγών και ενερ-
γειακών δρόμων, καλούνται να τους πληρώσουν 
οι λαοί με περισσότερη εκμετάλλευση, φτώχεια, 
ανεργία, ακόμη και με το αίμα τους σε περι-
πτώσεις πολεμικών εμπλοκών. 

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η Κεντρική 
Επιτροπή του ΚΚΕ απευθύνεται στην εργατική 
τάξη, στους βιοπαλαιστές αυτοαπασχολούμε-
νους ΕΒΕ και αγρότες, στη νεολαία και τις γυ-
ναίκες των λαϊκών δυνάμεων, στους συνταξι-
ούχους, στους προοδευτικούς ανθρώπους, επι-
στήμονες, καλλιτέχνες.  

Τους καλεί σε αγωνιστική συμπόρευση με 
το ΚΚΕ: 
● Για την προστασία της ζωής και της υγείας 
του λαού. 
● Για την υπεράσπιση των εργατικών - λαϊκών 
δικαιωμάτων, για να καταργηθούν οι αντεργατικές 
διατάξεις των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχο-
μένου, να μη μείνει κανένας εργαζόμενος χωρίς 
αξιοπρεπές εισόδημα. 
● Για την υπεράσπιση των λαϊκών ελευθεριών 
ενάντια στην κρατική καταστολή και τις απαγο-
ρεύσεις, ενάντια στην εργοδοτική τρομοκρατία. 
● Για να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στους 
ιμπεριαλιστικούς πολέμους και τη συμμετοχή 
της χώρας μας στα σχέδια των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - 
ΕΕ. Καμία αλλαγή διεθνών συνθηκών, καμία συμ-
μετοχή στα παζάρια συνεκμετάλλευσης του Αι-
γαίου υπό «ευρωΝΑΤΟική εποπτεία». Τα σύνορα, 
τα κυριαρχικά δικαιώματα, την εδαφική ακεραι-
ότητα της χώρας δεν μπορούν να τα εγγυηθούν 
οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, η ΕΕ, τα παζάρια και οι συμ-
φωνίες των αστικών τάξεων και κυβερνήσεων» 
(Ολόκληρη η  Ανακοίνωση - Κάλεσμα της   ΚΕ  
του ΚΚΕ: www.kke.gr) 

*** Η ομόφωνη απόφαση  της Γενικής 
Συνέλευσης των μελών  της ΠΕΜΕΝ 
στις 23/9   για την   μαζική - μαχητική 

συμμετοχή  των μηχανικών  στην 24ωρη 
προειδοποιητική απεργία στο λιμάνι 
του Πειραιά  στις 24/9 και η εκλογή 
Εφορευτικής Επιτροπής  για  τις αρ-
χαιρεσίες  της Ένωσης Μηχανικών  - 
για ΜΑΖΙΚΗ - ΙΣΧΥΡΗ  ΠΕΜΕΝ - αποτε-
λεί ισχυρή παρακαταθήκη για κλιμά-
κωση της πάλης των ναυτεργατών, την 
ανασύνταξη του εργατικού κινήματος, 
την ικανοποίηση των σύγχρονων ανα-
γκών  του κλάδου γενικότερα της ερ-
γατικής τάξης .  
Η Γενική Συνέλευση  πραγματο-

ποιήθηκε  - με τη τήρηση όλων των 
απαραίτητων μέτρων υγιεινής - με 
τη μαζική παρουσία των μηχανικών, 
κυρίως των νέων - τη νέα βάρδια 
ναυτεργατών -  με ισχυρούς  αγω-
νιστικούς  δεσμούς   με  την  Διοί-
κηση  ΠΕΜΕΝ,   που από  το 1978 

οι ταξικές δυνάμεις  πρωτοστατούν 
στην οργάνωση της πάλης  του κλά-
δου και γενικότερα  των ναυτεργα-
τών.   

Στη συνέλευση κρατήθηκε ενός 
λεπτού σιγή για τους ναυτεργάτες 
που θυσιάστηκαν στο βωμό του κέρ-
δους και των εφοπλιστών σε όλα τα 
μήκη και τα πλάτη των 
θαλασσών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε 
στα τρία θανατηφόρα ατυχήματα  
που κατέγραψε ο κλάδος των μη-
χανικών μέσα σε ένα μήνα. 
Η Γενική Συνέλευση καταδικάζει 

τον ν. 4714/2020, που ψήφισε η 
κυβέρνηση της ΝΔ και αποτελεί συ-
νέχεια των αντεργατικών νόμων από 
τις προηγούμενες κυβερνήσεις, υλο-
ποιώντας τις απαιτήσεις των εφο-
πλιστών για τη κατάργηση των ΣΣΕ, 
την διεύρυνση της ανασφάλιστης 
εργασίας, αρχή γενομένης από τα 
ποντοπόρα καράβια.  
Στον ίδιο νόμο γίνεται και προ-

κλητική παρέμβαση στη λειτουργία 
των ναυτεργατικών συνδικαλιστικών 
οργανώσεων, στον  παραπέρα πε-
ριορισμό της πάλης των ναυτεργα-
τών στα καράβια, μέσα από της 
γραμμές του εργατικού κινήματος.   

 «Δεν κάνουμε βήμα πίσω από 
τα δικαιώματά μας, διεκδικούμε  
τις σύγχρονες ανάγκες μας», το-
νίζει η Γενική Συνέλευση, σημει-
ώνοντας   με  ομόφωνη  απόφαση 
την ανάγκη  κλιμάκωσης της πάλης   
του κλάδου. 
Το δίκιο των ναυτεργατών θα 

κριθεί στους καταπέλτες των κα-
ραβιών, μαζί με τους εργάτες 
στα λιμάνια, στα ναυπηγεία, στα 
εργοστάσια, εκεί που χτυπά η 
καρδιά της εργατικής τάξης, διεκ-
δικώντας όλα όσα της ανήκουν 
και την αξιοποίησή τους για τη 
λαϊκή ευημερία.» 
Παράλληλα, καλεί τους ναυτερ-

γάτες να συμμετέχουν την Τετάρτη 
7 Οκτώβρη στις 10 το πρωί στο 
σταθμό μετρό «Αμπελόκηποι», στην 
κινητοποίηση που θα πραγματοποι-
ηθεί από σωματεία και φορείς έξω 
από το Εφετείο, μέρα ανακοίνωσης 
της απόφασης της δίκης των εγκλη-
ματιών και των απόγονων του ναζι-
σμού, της Χρυσής Αυγής. Ενώ θα 
συμμετέχει στο πανεργατικό συλ-
λαλητήριο που διοργανώνεται 
την Τρίτη 13 Οκτώβρη στο Σύ-
νταγμα  από συνδικαλιστικές οργα-
νώσεις της Αττικής, ενάντια στην 
αντιλαϊκή επίθεση κυβέρνησης - κε-
φαλαίου. 

ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΜΑΖΙΚΗ – ΙΣΧΥΡΗ ΠΕΜΕΝ  
ΠΡΩΤΟΠΟΡΑ ΣΥΜΒΟΛΗ  

ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΗΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ  

Συνέχεια στην σελ. 3

Συνέχεια στην σελ. 2

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.
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28 Σεπτέμβρη 2020

Η Εφορευτική Επιτροπή 
για την διενέργεια Αρχαι-
ρεσιών της Πανελλήνιας 
Ένωσης Μηχανικών Εμπο-
ρικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) 
θα δέχεται υποψηφιότητες 
για την εκλογή νέας διοί-
κησης από την  25η Σε-
πτεμβρίου 2020, ημέρα Πα-
ρασκευή, έως και την 9η 

Οκτωβρίου 2020 ημέρα Πα-
ρασκευή και ώρα 13.00. 
Οι υποψηφιότητες θα πα-

ραλαμβάνονται από οποι-
οδήποτε μέλος της Εφορευ-
τικής Επιτροπής στο κτίριο 
της ΠΕΜΕΝ  Μπουμπουλίνας  
21, Πειραιά κάθε Τρίτη, Τε-
τάρτη και Πέμπτη από 
10:00 π.μ. έως και 13:00 
μ.μ. 
Η δήλωση υποψηφιότητας 

γίνεται έγγραφη και μπορεί 
να γίνει: 
Α) Αυτοπροσώπως, Β) Με 

συστημένη επιστολή ή τηλε-
γράφημα από το μέλος της 
ΠΕΜΕΝ του οποίου η υπο-
γραφή είναι βεβαιωμένη από 
την αρμόδια αρχή, Γ) Με 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσω-
πο, σύμφωνα με τις παρα-
γράφους 8, 9 και 10 του άρ-
θρου 38 του καταστατικού 

της ΠΕΜΕΝ. 
«9. Η δήλωση υποψηφιό-

τητας είναι απαράδεκτη και 
δεν γίνεται δεκτή αν δεν συ-
νοδεύεται από βεβαίωση του 
υπαλλήλου ταμία της Ένωσης 
ότι ο δηλών δεν οφείλει συν-
δρομές προς την Ένωση πε-
ρισσότερες από ένα χρόνο 
και ότι πλήρωσε το κατά την 
επόμενη παράγραφο 10 προ-
βλεπόμενο παράβολο υπο-
ψηφιότητας». 

« 10. Κάθε μέλος της ΠΕ-
ΜΕΝ μπορεί να θέσει υπο-
ψηφιότητα για κάθε θέση 
εκλογής αρκεί να μην οφείλει 
προς την ΠΕΜΕΝ συνδρομές 
περισσότερες από ένα χρόνο 
και να καταβάλει το σχετικό 
παράβολο υποψηφιότητας. 
Δεν δικαιούνται να θέσουν 
υποψηφιότητα μέλη της ΠΕ-
ΜΕΝ που υπηρετούν ή εργά-
ζονται με οποιαδήποτε σχέση 
στο Πλοηγικό Σώμα, σε Δη-
μόσιες Υπηρεσίες και σε 
ΝΠΔΔ. Το Διοικητικό Συμ-
βούλιο της ΠΕΜΕΝ δύναται 
να καθορίζει το χρηματικό 
ποσό του παράβολου υπο-
ψηφιότητας». 

 
Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

γιατρών και υγειονομικών, 
που διεκδικούν μαζικές και 
μόνιμες προσλήψεις στα νο-
σοκομεία, δημιουργία και 
στελέχωση ΜΕΘ, επίταξη του 
ιδιωτικού τομέα για την προ-
στασία της υγείας του λαού. 
Από το συλλαλητήριο μαθη-
τών, φοιτητών, γονιών και 
εκπαιδευτικών, που διεκδι-
κούν τα δικαιώματά τους 
στην υγεία και τη μόρφωση, 
απαντώντας στις συκοφα-
ντίες και τις απειλές της κυ-
βέρνησης. Από τις κινητο-
ποιήσεις των καλλιτεχνών 
που παλεύουν για το εισό-
δημα και την επιβίωσή τους. 

Με εξορμήσεις και περιο-
δείες, συσκέψεις και συνε-
λεύσεις, τα σωματεία φρο-
ντίζουν να φτάσει το κάλεσμα 
αγώνα σε κάθε κλάδο και 
χώρο δουλειάς. 

«Η πολιτική της κυβέρνη-
σης επέσπευσε το 2ο κύμα 
της πανδημίας, πέταξε στο 
καλάθι των αχρήστων τις θυ-
σίες του λαού και μετέτρεψε 
τους χώρους δουλειάς, τα 
ΜΜΜ και τα σχολεία σε κέ-
ντρα διασποράς του ιού», το-
νίζει το ΠΑΜΕ. «Οι εργαζό-
μενοι δεν έχουμε καιρό για 
χάσιμο. Καμία επανάπαυση - 
Καμία εμπιστοσύνη σε αυτούς 
που τζογάρουν την υγεία του 
λαού για τα κέρδη των επι-
χειρηματικών ομίλων», προ-
σθέτει και καλεί σε συνέχιση 
και κλιμάκωση του αγώνα 
για προστασία της υγείας, 
του εισοδήματος και των δι-
καιωμάτων των εργαζομέ-
νων. 

«Το εργατικό κίνημα δεν 
τρομοκρατείται, δεν μπαίνει 
σε “γύψο”. Δίνουμε μαχητική 
απάντηση στις αντεργατικές 
πολιτικές, με οργανωμένη 

απειθαρχία, τηρώντας όλα τα 
μέτρα προστασίας», είναι η 
απάντηση που δίνει στις προ-
σπάθειες περιορισμού της 
αγωνιστικής συλλογικής δρά-
σης με αντιλαϊκούς νόμους 
και καταστολή. 

 
Πολύμορφες  
αγωνιστικές  

πρωτοβουλίες 
 

Στην κατεύθυνση αυτή, 
Σωματεία και Ομοσπονδίες 
αποφασίζουν επίσης τη συμ-
μετοχή τους στη συγκέντρω-
ση την Τετάρτη 7 Οκτώ-
βρη, μέρα που ανακοινώνεται 
η απόφαση στη δίκη της 
Χρυσής Αυγής  (10 π.μ., 
σταθμός Μετρό «Αμπελόκη-
ποι»), με αίτημα την καταδίκη 
των εγκληματιών φασιστών. 

Τα σωματεία ΠΕΜΕΝ, 
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ 
για την κλιμάκωση της πάλης 
του κλάδου έχουν προγραμ-
ματίσει  σύσκεψη ναυτεργα-
τών  την Πέμπτη  8 Οκτώβρη 
και ώρα  10.30 π.μ.  στην αί-
θουσα εκδηλώσεων  της 
ΠΝΟ  (Κολοκοτρώνη 132 2ος 
όροφος Πειραιά) Ήη τα τα-
ξικά σωματεία έχουν ξεκινή-
σει  περιοδείες, συσκέψεις  
με τους ναυτεργάτες  και 
στα καράβια -  Πειραιά, Ρα-
φήνα, Λαύριο,  Πάτρα, Ρίο - 
Αντίριο, Κυλλήνη - Ζάκυνθο,  
Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα, 
Βόλο Θεσσαλονίκη Καβάλα,  
Αλεξανδρούπολη. Χανιά και 
Ηράκλειο - για τη κλιμάκωση 
της πάλης του κλάδου, με 
νέες αγωνιστικές πρωτοβου-
λίες και κλιμάκωση  της πά-
λης με νέα πανελλαδική 
απεργία σε όλες τις κατηγο-
ρίες καραβιών.

Της Εφορευτικής Επιτροπής  
για την διενέργεια Αρχαιρεσιών 

ΠΕΜΕΝ 2020 – 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μέτρα προστασίας ζητούν ναυτεργατικά Σωματεία
Κρουαζιερόπλοιο «Mein Schiff 6» με 12 κρούσματα 

Τραγικά ναυάγια  

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ   
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ο Θανάσης 
Σταματόπουλος, 
πρώην Προέδρος 
της Πανελλήνιας 
Ένωσης Μηχανι-
κών Εμπορικού 
Ναυτικού (ΠΕ-
ΜΕΝ) δήλωσε για 
το νόμo για τις 
διαδηλώσεις: 

«Θέλω να ση-
μειώσω είναι ότι για να κατοχυρωθεί 
και συνταγματικά το δικαίωμα των δια-
δηλώσεων, έχουν γίνει από τους ερ-
γαζόμενους πολύχρονοι και αιματηροί 
αγώνες. 

Το δικαίωμα στις διαδηλώσεις, οι 
εργαζόμενοι και το κίνημα, δεν πρέπει 
να το απεμπολήσουν, υποκύπτοντας 
στα τερτίπια της κυβέρνησης και των 
διάφορων εγκάθετων. 

Αυτό το επίτευγμα και ό,τι έχει κα-
τακτήσει η Εργατική Τάξη είναι απο-
τέλεσμα σκληρών αγώνων και συ-
γκρούσεων. 

Υπάρχει βέβαια και μία μερίδα ερ-
γαζόμενων που φραστικά και μόνο, εί-
ναι υπέρ των διαδηλώσεων και των 
αγώνων, ενώ στην πράξη τους υπο-
νομεύουν. Αυτή τη «μερίδα» δεν πρέ-
πει να την αγνοήσει η Εργατική Τάξη, 
αλλά σε κάθε ευκαιρία να τους ξεσκε-
πάζει και να τους πολεμάει. Τέτοια 
στοιχεία υπήρχαν, υπάρχουν και θα 
υπάρχουν πάντα. Οι εργαζόμενοι δεν 
πρέπει να τους επιτρέψουν να κυριαρ-
χήσουν. 

Να μην ξεχνάμε πως ό,τι έχει επι-
τευχθεί υπέρ των εργαζομένων, δεν 
τους χαρίστηκε, αλλά είναι αποτέλε-
σμα επίπονων και γεμάτων θυσίες 
αγώνων. Αυτό πρέπει να έχουν ως 
γνώμονα οι εργαζόμενοι. 

Δεν πρέπει να περάσει το νομο-
σχέδιο. Οι εργαζόμενοι πρέπει να το 
καταργήσουν στην πράξη με τους 
αγώνες τους». 

 
***

Ο Σάββας Τσι-
μπόγλου, πρώην 
πρόεδρος της ΠΕ-
ΜΕΝ δήλωσε για 
το νομοσχέδιο για 
τις διαδηλώσεις: 

 
 «Τα δικαιώ-

ματα των εργαζο-
μένων κατακτήθη-
καν μέσα από 

αγώνες και αίμα, σε διαρκή σύγκρουση 
με τους εκπροσώπους του κεφαλαίου. 
Δεν παραχωρήθηκαν αλλά επιβλήθη-
καν de facto και de jure. Αυτή είναι η 
ιστορία της ταξικής πάλης. Κανένας 
νόμος, καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να 
αντιστρέψει αυτή την ιστορική πραγμα-
τικότητα. Αυταπατώνται όσοι πι-
στεύουν ότι μπορούν στις δεδομένες 
συνθήκες να επιβληθούν κόντρα σε 
αυτή την κοινωνική πραγματικότητα. Ο 
λαός με τους αγώνες του θα τους κα-
τατάξει στα σκουπίδια της Ιστορίας». 

 
*** 

Η εργατική τάξη να κάνει  
κουρελόχαρτο τους αντεργατικούς  

νόμους της κυβέρνησης

Αγώνας μαζικός για την προστασία της 
υγείας και των δικαιωμάτων του λαού!

Συνέχεια από την σελ. 1

Πρόσκληση για Εκδήλωση  
για τα 75 χρόνια  
της Παγκόσμιας  
Συνδικαλιστικής  

Ομοσπονδίας (ΠΣΟ) 
 

1945-2020 

75 Χρόνια Παγκόσμια  

Συνδικαλιστική Ομοσπονδία 

  
Οι Ομοσπονδίες και τα Συνδι-

κάτα μέλη της Παγκόσμιας Συνδι-

καλιστικής Ομοσπονδίας σας κα-

λούμε στην εκδήλωση για την 

επέτειο των 75 χρόνων της ΠΣΟ 
 

2 Οκτώβρη 18:30 
Στο Συνδικάτο Οικοδόμων 
 

 
Η ΠΣΟ ιδρύθηκε στις 3 Οκτω-

βρίου 1945 στο Παρίσι, συσπειρώ-
νοντας τις εργατικές οργανώσεις 
όλου του κόσμου. 75 χρόνια αργό-
τερα, η ΠΣΟ συνεχίζει στον ίδιο 
ασυμβίβαστο δρόμο, με ενότητα, τα-
ξικό προσανατολισμό, με διεθνισμό. 
75 χρόνια με τιμή και αξιοπρέπεια! 

Η πανδημία του κορονοϊού μπο-
ρεί να προκάλεσε προβλήματα στις 
περισσότερες χώρες του κόσμου, 
αλλά τα ταξικά συνδικάτα, μέλη και 
φίλοι της ΠΣΟ, αγωνίστηκαν με όλα 
τα μέσα και κατάφεραν να σταματή-
σουν στην πράξη την προσπάθεια 
περιορισμού των συνδικαλιστικών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών από τις 
κυβερνήσεις. Διοργανώθηκαν κινη-
τοποιήσεις, απεργίες, εκδηλώσεις, 
διαμαρτυρίες και σεμινάρια σε όλο 
τον κόσμο, συνδυάζοντας με επιτυ-
χία τον αγώνα για την υγεία των αν-
θρώπων με τα 75 χρόνια ζωής και 
δράσης της ΠΣΟ.  

Έχουμε αποδείξει και αποδει-
κνύουμε ότι κανένα εμπόδιο δεν 
μπορεί να λυγίσει την ακλόνητη πί-
στη μας στον αγώνα για έναν κόσμο 
χωρίς εκμετάλλευση του ανθρώπου 
από τον άνθρωπο. 

Συνεχίζουμε… το έτος 2020 είναι 
αφιερωμένο στην 75η επέτειο της 
ΠΣΟ, μια επέτειο όχι μόνο ιστορική 
αλλά και επέτειο δράσης. 

Τιμούμε Την Παγκόσμια Συνδι-
καλιστική Ομοσπονδία. 

Δυναμώνουμε Τον Προλεταριακό 
Διεθνισμό Και Την Ταξική Αλληλεγ-
γύη. 

  
Οι Ομοσπονδίες: 

Φαρμάκου, Κλωστοϋφαντουργίας, 
Τροφίμων-Ποτών, Οικοδόμων 

 
Τα Συνδικάτα Αττικής: 

ΠΕΜΕΝ, ΣΕΤΗΠ, Οικοδόμων,  
Τουρισμού, ΟΤΑ, Μετάλλου,  

Ενέργεια 

Στο λιμάνι του Πειραιά  στις  
29/3  αναμενόταν να καταπλεύ-
σει το κρουαζιερόπλοιο «Mein 
Schiff 6» καθώς εντοπίστηκαν 
12 μέλη του πληρώματος «θε-
τικά» στον κορονοϊό.  

Σύμφωνα με τα όσα έχουν 
γίνει γνωστά, τα 12 κρούσματα 
βρέθηκαν κατά τη διενέργεια 
τεστ σε 150 από τα 666 μέλη 
του πληρώματος ενώ σημει-
ώνεται πως μεταφέρει και 922 
επιβάτες. Όταν το πλοίο δέσει 
στο λιμάνι του Πειραιά, αναμέ-
νεται να γίνουν επαναληπτικοί 
έλεγχοι στους 12 αλλά και τεστ 
στα υπόλοιπα μέλη του πληρώ-
ματος Άγνωστο παραμένει το τι 
θα γίνει με τους επιβάτες του 

κρουαζιερόπλοιου, που ξεκί-
νησε με  δημαγωγικές δηλώσεις   
στελεχών της κυβέρνησης, της 
τοπικής διοίκησης και των  του-
ριστικών επιχειρηματικών ομί-
λων στις 28/9  από το Ηράκλειο 
της Κρήτης για κρουαζιέρα στα 
ελληνικά νησιά με προορισμό 
το λιμάνι της  Κέρκυρας,  ενώ  
τα στοιχεία από την εξέλιξη  αύ-
ξησης διασποράς της πανδη-
μίας από τον κορονοιό είναι 
ανησυχητικά, θέτοντας σε κίν-
δυνο τη ζωή των ναυτεργατών , 
των επιβατών στα κρουαζιερό-
πλοια αλλά και των κατοίκων 
των λιμανιών που καταπλέουν 
αυτά τα πλοία. Όλα  για  τη κερ-
δοφορία των εφοπλιστών, των 

μονοπωλιακών επιχειρηματικών 
ομίλων στον τουρισμό  και τη 
κρουαζιέρα, με τραγικές συνέ-
πειες για τους ναυτεργάτες,  το 
λαό. 

Με παρέμβασή  τα σωμα-
τεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ και 
ΠΕΕΜΑΓΕΝ  προς τους υπουρ-
γούς Ναυτιλίας, Εργασίας και 
Υγείας, απαιτούν «με ευθύνη 
της εφοπλιστικής εταιρείας, της 
κυβέρνησης της ΝΔ, των υπη-
ρεσιών του υπουργείου Ναυτι-
λίας και Υγείας, με την άφιξη 
του πλοίου στον Πειραιά, να 
επιβιβαστεί ειδική ομάδα  του 
ΕΟΔΔΥ - ιατρικό προσωπικό  - 
προκειμένου να προβεί  στον 
έλεγχο της υγείας του πληρώ-
ματος και των επιβατών.Να 
εφοδιαστεί το πλοίο  με όλα τα 
απαραίτητα υλικά για τον καθα-
ρισμό και την απολύμανση όλων 
των χώρων του, υλικά για την 
ατομική προστασία των ναυτερ-
γατών, των επιβαινόντων, όπως 
κατάλληλα καθαριστικά, μά-
σκες, αντισηπτικά κ.α.».Να λη-
φθούν όλα τα αναγκαία μέτρα 
για τον έλεγχο, την πρόληψη 
και την προστασία των ναυτερ-
γατών, των επιβαινόντων και μέ-
τρα προστασίας για την απο-
φυγή της εξάπλωσης της 
πανδημίας στους κατοίκους του 
Πειραιά. 

Καλό ταξίδι σφε Ετεοκλή  
Ένας παλιός ναυτεργάτης 
Ασυρματιστής ο Ετεοκλής Σα-
μοίλης, από την Κέρκυρα, 
έφυγε από τη ζωή στα 69 του 
χρόνια, το Σάββατο 25 Ιούλη. 
Αν και από τα μέσα της δεκαε-
τίας του ’80 σταμάτησε να τα-
ξιδεύει ο σφος Ετεοκλής δεν 
έχασε ποτέ την επαφή του με 

το ταξικό ναυτεργατικό κίνημα καθώς από τη 
νέα του θέση σαν Ασυρματιστής στο Αθήνα 
Ράδιο διατήρησε τις σχέσεις του με τους ναυ-
τεργάτες και έδινε το παρόν σε εκδηλώσεις του 
ταξικού ναυτεργατικού κινήματος. 
Παρότι τα τελευταία 25 χρόνια έπασχε από νε-

φρική ανεπάρκεια και χρειαζόταν να υποβάλλε-
ται σε τακτική αιμοκάθαρση ο Ετεοκλής με την 
ψυχή του αγωνιστή παρέμεινε στην ενεργό 
υπηρεσία. Όσοι τον γνώρισαν θα τον θυμούνται 
για τον ήρεμο και αποφασιστικό χαρακτήρα 
του, την αφοσίωσή του στο δίκιο της εργατικής 
τάξης, το ευγενικό του χιούμορ και προπαντός 
την αισιοδοξία του, που διατήρησε μέχρι το 
τέλος της ζωής του. Καλό ταξίδι σύντροφε 
αγωνιστή Ετεοκλή. 
Στη μνήμη του οι  συναγωνιστές του προσφέ-
ρουν στη Ναυτεργατική 30 ευρώ.    

**** 
Ο Γιάννης Σαργολόγος, από το Αμβούργο της 
Γερμανίας, προσφέρει στο ΚΚΕ 100 ευρώ για 
την ανέγερση του Μνημείου της Μακρονήσου. 

Ε/Γ - Ο/Γ ΕΞΠΡΕΣ  ΣΑΜΙΝΑ 

Ε/Γ - Ο/Γ  «ΕΣΘΟΝΙΑ» 

26/09/2000 
Το τραγικό ναυάγιο του «Εξπρές Σαμίνα» οδηγεί στον υγρό 

τάφο 80 ανθρώπους. Από εκεί και μετά, αρχίζει η διαφορετική ερ-
μηνεία των γεγονότων. Κυβέρνηση, υπουργείο Εμπορικής Ναυτι-
λίας, η πλοιοκτήτρια εταιρία επιχειρούν να το αποδώσουν 
αποκλειστικά στον «ανθρώπινο παράγοντα», σε λάθος του πλοι-
άρχου, του υποπλοιάρχου, κάποιων άλλων μελών του πληρώμα-
τος. 

Απέναντι σ' αυτήν την προσπάθεια συγκάλυψης και αποπροσα-
νατολισμού, στέκουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των ναυτερ-
γατών. Με καταγγελίες και συνεχείς παρεμβάσεις, οι εκπρόσωποι 
των ναυτεργατών υποχρέωσαν το σύνολο των παραγόντων και των 
μέσων ενημέρωσης να συζητήσουν για τον πραγματικό ένοχο, την 
κατάσταση που επικρατεί στη ναυτιλία και ειδικότερα στην ακτο-
πλοΐα, εξαιτίας της εφοπλιστικής ασυδοσίας και της προσαρμογής 
της κυβέρνησης στις απαιτήσεις των εφοπλιστών. 

Και ενώ ο κόσμος βοά για τα πλωτά φέρετρα, που ταξιδεύουν 
με τις ευλογίες του υπουργείου, η κυβέρνηση υποσχέθηκε ότι θα 
«βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο» και οι ευθύνες θα αποδοθούν, όσο 
ψηλά κι αν βρίσκονται οι υπεύθυνοι. Ένας άνευ προηγουμένου 
εμπαιγμός, αφού η ίδια η κυβέρνηση είχε σπεύσει να εξαιρέσει 
από το χώρο των υπευθύνων τον εαυτό της και τους εφοπλιστές.

28/09/1994   
852 άνθρωποι πνίγονται, όταν το Ε/Γ - Ο/Γ  «Εσθονία» βυθίζεται 

στη Βαλτική Θάλασσα, κοντά στις ακτές της Φινλανδίας, κατά τη 
διάρκεια σφοδρής καταιγίδας σε απεργία
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Αγωνιστική συνέχεια  
με κλιμάκωση της πάλης  

νάμεις   ταξικού εργατικού κινήματος», 
ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ, Θ. 
Ευαγγελάκης τονίζοντας στη συνέχεια: 
«με ευθύνη των εφοπλιστών και της κυ-
βέρνησης  παραβιάζονται κατάφωρα οι 
ΣΣ Εργασίας σε όλες τις κατηγορίες 
καραβιών, συνεχίζεται η διασπορά της 
πανδημίας  και  ο εγκλωβισμός των χι-
λιάδων ναυτεργατών στα καράβια σε 
όλο τον κόσμο. Τα θανατηφόρα  ατυχή-
ματα, οι τραυματισμοί οι επαγγελματικές 
αυξάνονται στα Ποντοπόρα, στην Ακτο-

πλοΐα σε όλες τις κατηγορίες καραβιών 
με οδυνηρές συνέπειες για τους ναυ-
τεργάτες». 

Τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία  με 
δελτίο Τύπου που εξέδωσαν, χαιρετίζουν 
τους ναυτεργάτες όλων των ειδικοτήτων, 
για τη μαζική - μαχητική συμμετοχή τους 
στην απεργία  που σηματοδοτεί τη κλι-
μάκωση  του αγώνα σε όλες τις κατηγο-
ρίες καραβιών σε πανελλαδική κλίμακα 
και ευρύτερα αξιοποιώντας όλες τις 
μορφές πάλης, διεκδικώντας:  

 
● Κατάργηση των ΠΝΠ, του ν. 4714/ 
2020, και όλων των αντεργατικών νό-
μων, που προστέθηκαν στους προηγού-
μενους, για το χτύπημα συμβάσεων, μι-
σθών, δικαιωμάτων  των ναυτεργατών 
σε συνθήκες πανδημίας. 

● Υπεράσπιση των ελευθεριών και  συν-
δικαλιστικών δικαιωμάτων. 
● Ανανέωση των ΣΣΕ με αυξήσεις, υπο-
χρεωτική δημόσια ασφάλιση για όλους 
τους ναυτεργάτες από όποια χώρα και 
αν προέρχονται.  
● Πλήρη – σταθερή εργασία, με μείωση 
του εργάσιμου χρόνου, προσαρμογή 
των οργανικών συνθέσεων (με κατάρ-
γηση του ν. 4150/2013) στις αυξημένες 
ανάγκες των πλοίων και της προστασίας 
της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. 

● Ουσιαστική προστασία των ανέρ-
γων, αύξηση του επιδόματος ανεργίας 
στα 600 ευρώ, για όλους τους ανέργους, 
για όσο διαρκεί η ανεργία. Πλήρη, δω-
ρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των 
ανέργων και των οικογενειών τους, χωρίς 
όρους και προϋποθέσεις. 
● Άμεσα μέτρα για τον επαναπατρισμό 
των χιλιάδων ναυτεργατών από τα πο-
ντοπόρα καράβια. 
● Άμεση επίλυση των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν οι ναυτεργάτες από ΝΑΤ/ 
ΕΦΚΑ, σε κύριες – επικουρικές συντά-
ξεις και εφάπαξ. 
● Προστασία της υγείας του λαού. Άμε-
σα μαζικές προσλήψεις υγειονομικού 
προσωπικού. 
● Διαγραφή των χρεών όλων των ερ-
γατικών οικογενειών». 

Συνέχεια από την σελ. 1
Με μπρος και πίσω, με 

εντάσεις και απειλές, αλλά 
και με συνεννοήσεις ανάμεσα 
στις κυβερνήσεις Ελλάδας και 
Τουρκίας στο προσκήνιο και 
το παρασκήνιο, στρώνεται το 
τραπέζι για επικίνδυνες διευ-
θετήσεις σε Αιγαίο και Ανατ. 
Μεσόγειο, με ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - 
ΕΕ σε ρόλο «οικοδεσπότη» 
και με «μενού» τη συνεκμε-
τάλλευση του Αιγαίου και της 
Ανατ. Μεσογείου, για τα συμ-
φέροντα των μονοπωλίων και 
όχι των λαών. 

Όπως όλα δείχνουν, μέχρι 
τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ 
θα τρέξει πολύ νερό στο αυ-
λάκι για την προετοιμασία της 
«πλατφόρμας» που θα φιλο-
ξενήσει την όποια διαπραγμά-
τευση, αλλά και για να δια-
μορφωθεί κλίμα συναίνεσης 
στο λαό απέναντι στις ιμπε-
ριαλιστικές «λύσεις» και σε 
οποιαδήποτε εξέλιξη φέρουν 
αυτές. 

Γίνεται ακόμα πιο καθαρό 
πως το ενδεχόμενο μιας στρα-
τιωτικής κλιμάκωσης στο Αι-
γαίο ή την Ανατ. Μεσόγειο εί-
ναι δεμένο με πολύπλοκες 
αντιθέσεις, ανταγωνισμούς και 
συμβιβασμούς στο εσωτερικό 
του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, που 
ανεβάζουν κατακόρυφα τον 
υδράργυρο της έντασης στην 
περιοχή. Κλιμάκωση και συμ-
βιβασμοί είναι νύχι - κρέας, 
πάνε μαζί και ταυτόχρονα δια-
μορφώνουν προϋποθέσεις για 
να «τρέξει» ο ιμπεριαλιστικός 
σχεδιασμός. 

Σε κάθε περίπτωση, όπως 
έδειξαν και οι συμφωνίες με 
την Ιταλία και την Αίγυπτο για 
τον καθορισμό ΑΟΖ, η «λύση» 
της συνδιαχείρισης του Αιγαί-
ου και της Ανατ. Μεσογείου 

«ζυμώνεται» σταθερά από την 
αστική τάξη και ευθυγραμμί-
ζεται με τα γενικότερα συμ-
φέροντα του ΝΑΤΟ και τα 
δικά της στην περιοχή. 

«Κουμπώνει» με τους πρω-
ταγωνιστικούς ρόλους που 
διεκδικεί συνολικά για τη δια-
σφάλιση της ΝΑΤΟικής συνο-
χής, την «ευρωατλαντική ολο-
κλήρωση», την ανάσχεση της 
επιρροής ανταγωνιστικών δυ-
νάμεων, όπως η Κίνα και η 
Ρωσία. 

Είναι η άλλη όψη της με-
τατροπής της χώρας σε πο-
λεμικό ορμητήριο των Αμερι-
κανοΝΑΤΟικών, με ευθύνη της 
σημερινής και όλων των προ-
ηγούμενων κυβερνήσεων. 

Γι' αυτό άλλωστε η ελλη-
νική κυβέρνηση προσέρχεται 
στη διαπραγμάτευση προβάλ-
λοντας ως «δυνατό χαρτί» ότι 
υπήρξε πάντα το «καλό παιδί» 
του ΝΑΤΟ. Και ταυτόχρονα, 
σηκώνει σκόνη με το ψευτο-
δίλημμα «συμβιβασμός και 
συνδιαχείριση ή σύγκρουση», 
θέλοντας να κρύψει ότι κανέ-
νας συμβιβασμός μ' αυτούς 

τους όρους, στο γήπεδο των 
ιμπεριαλιστικών αντιθέσεων 
που παραμένουν και θα συ-
νεχίσουν να οξύνονται, δεν 
μπορεί να εγγυηθεί την ειρήνη 
και τα συμφέροντα των λαών 
στην περιοχή. 

Το εντελώς αντίθετο θα 
συμβεί. Οποιος συμβιβασμός 
κι αν γίνει, θα αντανακλά τις 
επιδιώξεις των αστικών τάξεων 
Ελλάδας και Τουρκίας πρώτα 
απ' όλα σε βάρος των λαών 
τους και θα ενσωματώνει συ-
γκρουόμενα ιμπεριαλιστικά 
συμφέροντα, διαμορφώνοντας 
το υπόβαθρο για έναν νέο 
γύρο εντάσεων και ανταγωνι-
σμών, που πληρώνουν οι λαοί. 

Είναι επίσης προφανής η 
υπόθαλψη της τουρκικής προ-
κλητικότητας από τους ΗΠΑ - 
ΝΑΤΟ - ΕΕ, που χαρακτηρί-
ζουν «διαφιλονικούμενα ύδα-
τα» τις θαλάσσιες περιοχές 
που αμφισβητεί η τουρκική 
αστική τάξη, σημειώνοντας με 
κάθε αφορμή τη σημασία που 
έχει - παρά τις αντιθέσεις - η 
παραμονή της στο δυτικό 
στρατόπεδο. 

Χαρακτηριστικό είναι και 
το εξής: Η ένταση στην Ανατ. 
Μεσόγειο συντηρείται με την 
επικίνδυνη συγκέντρωση πολ-
λών στρατιωτικών δυνάμεων, 
και την ίδια ώρα αποκαλύπτε-
ται ότι η ελληνική κυβέρνηση, 
σε δυο τουλάχιστον περιπτώ-
σεις το τελευταίο δίμηνο (έγ-
γραφη συμφωνία με γερμανι-
κή διαμεσολάβηση και «πλατ-
φόρμα» Στόλτενμπεργκ για 
διάλογο), έχει έρθει σε προ-
χωρημένες συνεννοήσεις με 
την τουρκική για τη δρομολό-
γηση των διευθετήσεων, υπό 
την αιγίδα ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ! 
Αυτό ομολόγησε ο πρωθυ-
πουργός, παρά την αρχική 
προσπάθεια να θολώσουν τα 
νερά με διαψεύσεις. 

Το επόμενο διάστημα θα 
είναι κρίσιμο και πυκνό σε εξε-
λίξεις, στο πλαίσιο των συνο-
λικότερων διευθετήσεων που 
προωθούνται στην περιοχή. 
Ο λαός έχει πλέον γνώση και 
πείρα για το ρόλο των Αμερι-
κανοΝΑΤΟικών, για το κόστος 
που πληρώνει από την εμπλο-
κή της χώρας στα βρώμικα 
ευρωατλαντικά σχέδια και 
τους ανταγωνισμούς. 

Υπεράσπιση των κυριαρχι-
κών δικαιωμάτων σημαίνει 
πρώτα απ' όλα εναντίωση σ' 
αυτούς τους σχεδιασμούς και 
την ελληνική εμπλοκή. Σημαί-
νει δυνάμωμα του αγώνα για 
αποδέσμευση από τις συμμα-
χίες του κεφαλαίου, πάλη στην 
Ελλάδα και τις άλλες χώρες 
για την ανατροπή της εξου-
σίας του. 

Αναδημοσίευση από τη 
στήλη «Η Άποψή μας» του 
«Ριζοσπάστη», Παρασκευή 11 
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Στρώνουν το έδαφος
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Πανεργατικό Αγωνιστικό ΜέτωποΔ/Ξ “NEW DIAMOND” Ενας ναυτεργάτης νεκρός 
από έκρηξη στο δεξαμενόπλοιο

Τώρα να παρθούν άμεσα μέτρα για την πρόληψη και  
προστασία της υγείας των επιβατών και των εργαζομένων

ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Με ευθύνη της κυβέρνησης πα-
ραμένουν «υγειονομικές βόμβες» 

Δραματική παραμένει η κατά-
σταση στις αστικές συγκοινωνίες, 
οι οποίες με ευθύνη της κυβέρνη-
σης και όλων των προκατόχων της 
έχουν μετατραπεί εν μέσω πανδη-
μίας σε «υγειονομικές βόμβες», 
λόγω του μεγάλου συνωστισμού 
που παρατηρείται καθημερινά, ιδι-
αίτερα τις ώρες αιχμής. 

Ο συνωστισμός προκαλείται 
λόγω των αραιών δρομολογίων, με 
αποτέλεσμα να καταγράφονται τε-
ράστιοι χρόνοι αναμονής, που φτά-
νουν ακόμα και τα 13 λεπτά σε μέσα 
σταθερής τροχιάς, σε ώρα αιχμής! 

Η έλλειψη προσωπικού, οχημά-
των και ανταλλακτικών που σήμερα 
στέκουν εμπόδιο στην πύκνωση των 
δρομολογίων είναι αποτέλεσμα της 
πολιτικής που εφάρμοσαν όλες οι 
κυβερνήσεις ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑ-
ΣΟΚ, με «πυξίδα» τη λειτουργία των 
αστικών συγκοινωνιών με ιδιωτικοοι-
κονομικά κριτήρια και την εμπλοκή 
των ιδιωτικών επιχειρήσεων. 

 
Εμπαιγμός και παραπέρα  

εμπορευματοποίηση 
Αυτήν την κατάσταση προσπαθεί 

να κουκουλώσει η κυβέρνηση με 
θράσος. Χωρίς να έχει κάνει τίποτα 
εδώ και 7 ολόκληρους μήνες, από 
την εμφάνιση της πανδημίας στη 
χώρα μέχρι σήμερα, προκαλεί το 
λαό. 

Την Πέμπτη 24/9, μέσα και από 
το διάγγελμα Μητσοτάκη, η κυβέρ-
νηση ανακοίνωσε για πολλοστή 
φορά ότι θα αυξήσει τον αριθμό των 
λεωφορείων. 

Η πραγματικότητα ωστόσο είναι 
ότι η κυβέρνηση αντί να λύσει τα 
προβλήματα με πρόσληψη προσω-
πικού, αγορά νέων οχημάτων και 
ανταλλακτικών, τα αξιοποιεί για να 
προωθήσει την παραπέρα εμπο-
ρευματοποίηση των αστικών συ-
γκοινωνιών, με την άμεση εμπλοκή 

των ιδιωτών μέσω ΣΔΙΤ και μίσθω-
σης οχημάτων από ιδιωτικές επιχει-
ρήσεις (leasing). Εμφανίζει δηλαδή 
την αιτία των προβλημάτων σαν τη 
«λύση» τους! 

  Ο ισχυρισμός του πρωθυπουρ-
γού στο τελευταίο διάγγελμά του 
ότι από πέρυσι έχουν προστεθεί 250 
λεωφορεία στις αστικές συγκοινω-
νίες της Αττικής διαψεύδεται από 
συνδικαλιστές. Η κυβέρνηση ισχυ-
ρίζεται ότι παρέλαβε 850 οχήματα 
σε κυκλοφορία και τώρα είναι 1.100. 
Σε κάθε περίπτωση ακόμα και τα 
1.100 θα ήταν πολύ πίσω από τις 
ανάγκες, ωστόσο οι συνδικαλιστές 
τονίζουν πως μετά βίας κυκλοφο-
ρούν 950 οχήματα το πολύ. 

 
Νέες παρεμβάσεις από το 

ΠΑΜΕ 
Το ΠΑΜΕ, καταγγέλλοντας τα 

παραπάνω, απαιτεί από την κυβέρ-
νηση «να σταματήσει να δείχνει με 
το δάχτυλο τους νέους και τους ερ-
γαζόμενους, να τελειώνει το παρα-
μύθι της “ατομικής ευθύνης” και να 
πάρει εδώ και τώρα άμεσα μέτρα 
πρόληψης και προστασίας τόσο για 

τους επιβάτες που βάζουν σε κίν-
δυνο τις ζωές τους όσο και για τους 
εργαζόμενους του κλάδου που υπο-
φέρουν». 

 Με ανακοίνωση το ΠΑΜΕ καταγ-
γέλλει την απαράδεκτη κατάσταση 
στις αστικές συγκοινωνίες τονίζο-
ντας  μεταξύ των άλλων και τα  εξής:  

«Η άσχημη κατάσταση που επι-
κρατεί στις αστικές συγκοινωνίες 
και μάλιστα εν μέσω πανδημίας 
έχει μετατρέψει τα λεωφορεία, τα 
τρόλεϊ και τους συρμούς σε χώ-
ρους μετάδοσης και διασποράς 
του κορωνοϊού. 

Οι συνθήκες συνωστισμού που 
βιώνουμε καθημερινά εργαζόμενοι 
και επιβάτες τις αστικές συγκοινω-
νίες που χρησιμοποιούμε, διαψεύ-
δουν με τον χαρακτηριστικότερο 
τρόπο την προπαγάνδα της κυβέρ-
νησης ότι τάχα παίρνει μέτρα για 
την προστασία της υγείας του λαού 
ενώ δεν έχει πάρει μέχρι σήμερα 
κανένα ουσιαστικό μέτρο. 
● Πύκνωση δρομολογίων ειδικά 
στις ώρες αιχμής σε όλα τα μέσα 
μεταφοράς. 
● Μέτρα υγείας και ασφάλειας για 
τους εργαζόμενους στα αστικές 
συγκοινωνίες και τους επιβάτες 
● Δωρεάν μετακίνηση σε εργαζό-
μενους που έχουν απολυθεί ή έχει 
ανασταλεί η σύμβαση εργασίας 
τους η έχουν εξαναγκαστεί σε εκ 
περιτροπής εργασία. 
● Άμεση και γενναία κρατική χρη-
ματοδότηση για: 
Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού 
όλων των ειδικοτήτων με πλήρη 
εργασιακά και ασφαλιστικά δι-
καιώματα. 
Επισκευή και ανανέωση του στό-
λου με αγορά καινούργιων οχημά-
των και βαγονιών. 
● Καμία επιχειρηματική δράση στις 
αστικές συγκοινωνίες. Όχι στα 
ΣΔΙΤ. Επίταξη των ΚΤΕΛ για όσο 
διάστημα διαρκεί η πανδημία». 

Ένας ναύτης νεκρός και ένας τραυματισμέ-
νος – Γ’ μηχανικός –  είναι ο τραγικός απολογι-
σμός της πυρκαγιάς που ξέσπασε  στις 3 
Σεπτέμβρη στο μηχανοστάσιο του ελληνόκτη-
του Δ/Ξ «New Diamond», με σημαία Παναμά, 
της εταιρείας «New Shipping Ltd» –  του ομίλου 
Πολέμη, με 23 ναυτεργάτες πλήρωμα – 5 Έλ-
ληνες και 18 Φιλιππινέζοι, όταν το δεξαμενό-
πλοιο έπλεε ανοικτά των ακτών  της Σρι Λάνκα. 

Ο νεκρός ναύτης  και ο  τραυματίας μηχανι-
κός  είναι Φιλιππινέζοι 

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο 
της Σρι Λάνκα. 

Όσον αφορά τους υπόλοιπους 21 ναυτεργά-
τες, 19, ανάμεσά τους και 3 Έλληνες, παραλή-
φθηκαν από παρακείμενο δεξαμενόπλοιο.       
Άλλα 2 μέλη του πληρώματος –  πλοίαρχος και 
 αντλιωρός, επίσης Έλληνες, παραλήφθηκαν 
από πολεμικό πλοίο το οποίο παρέμενε δίπλα 
στο Δ/Ξ «New Diamond», συμμετέχοντας στις 
προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς. 

Σε δελτίο Τύπου που εξέδωσαν τα ταξικά 
ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝ-
ΣΩΝ» και ΠΕΕΜΑΓΕΝ, τονίζουν ότι: «τα συνεχή 
πρόσφατα θανατηφόρα «ατυχήματα» με θύ-
ματα τους ναυτεργάτες σε όλες τις κατηγορίες 
καραβιών,  επιβεβαιώνουν τις επανειλημμένες 
καταγγελίες των σωματείων μας, για τις συνθή-
κες γαλέρας που διαμορφώνονται στα καράβια, 
με τους εφοπλιστές και τις κυβερνήσεις τους 

να θέτουν  διαρκώς ακόμα και  σε  κίνδυνο την 
ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, 
για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 
της κερδοφορίας του εφοπλιστικού κεφα-
λαίου». 

Όπως επισημαίνουν, «χαρακτηριστικός της 
έντασης της επίθεσης σε βάρος των ναυτεργα-
τών είναι και ο πρόσφατος νόμος – τερατούρ-
γημα 4714/2020, που ψήφισε η κυβέρνηση της 
ΝΔ κατ’ εντολή των εφοπλιστών, καταργεί τη 
ΣΣΕ στα ποντοπόρα καράβια    και παρεμβαίνει 
προκλητικά στη λειτουργία του ναυτεργατικού 
συνδικαλιστικού κινήματος. 

 Τα σωματεία ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», ΠΕ-
ΕΜΑΓΕΝ – οι ταξικές δυνάμεις που συσπειρώ-
νονται στο ΠΑΜΕ  – καλούν τους ναυτεργάτες 
να  δυναμώσει η παρέμβαση τους στα σωμα-
τεία, να  συμμετέχουν μαζικά – μαχητικά για την 
οργάνωση της πάλης  του κλάδου  μέσα στα 
καράβια, κόντρα στην πολιτική του κεφαλαίου 
και των εκπροσώπων του, για το δικαίωμα  στην 
 εργασία με συγκροτημένα εργασιακά  δικαιώ-
ματα – ΣΣ Εργασίας, Κοινωνική Ασφάλιση, 
υγεία, πρόνοια, τον ουσιαστικό χαρακτηρισμό 
του  επαγγέλματος των εργατών της θάλασσας 
Βαρύ ανθυγιεινό  και επικίνδυνο, για  την προ-
στασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, για 
την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών των 
εργαζομένων. 

3 Σεπτέμβρης 2020
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Δεν συμβιβαζόμαστε με την υποβάθμιση των σπουδών μας 
Παλεύουμε για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών μας Διαμαρτυρία της Συντονιστικής  

Επιτροπής Αγώνα των συνταξιουχικών 
οργανώσεων για τον αποκλεισμό τους 

από μερίδα ΜΜΕ  

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

H  εκπαιδευτική χρονιά 2019 - 2020  
χαρακτηρίστηκε από την  όξυνση όλων 
των προβλημάτων των  σπουδαστών,  γε-
νικότερα των ναυτεργατών στις  ναυτικές 
σχολές  και στα καράβια. Στην ίδια ρότα 
κατευθύνεται και η νέα χρονιά 2020-2021 
που καλά-καλά δεν ξεκίνησε και η κατά-
στσαη είναι τραγική. Δοκιμαζόμαστε 
σπουδαστές - καθηγητές και ναυτεργά-
τες  σε  δύσκολες -  πρωτόγνωρες συν-
θήκες  που έφερε η καπιταλιστική κρίση 
και η  διασπορά της πανδημίας COVID-
19, σε συνδυασμό με την ένταση της επι-
θετικότητας της αντιλαϊκής πολιτικής της 
κυβέρνησης της ΝΔ, των εφοπλιστών, 
γενικότερα του κεφαλαίου, στις Ακαδη-
μίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ),  στα   
καράβια και σε όλους τους χώρους δου-
λειάς σε βάρος του λαού και της νεο-
λαίας. 

Τις τελευταίες μέρες βλέπουμε τις 
επιπτώσεις από τις επιλογές της κυβέρ-
νησης να ενισχύσουν τις ναυτιλιακές, τις 
αεροπορικές και τις σιδηροδρομικές  
εταιρείες και τους άλλους βιομηχανικούς 
ομίλους, σε βάρος της προστασίας της 
δημόσιας υγείας. Το άνοιγμα του Τουρι-
σμού και οι σοβαρές συνέπειες που είχε 
για την εξάπλωση του ιού, οι εικόνες συ-
νωστισμού  στα καράβια  γενικότερα στα 
ΜΜΜ, τα ανύπαρκτα μέτρα στους χώ-
ρους δουλειάς, στα σχολεία και τις σχο-
λές, επιβεβαιώνουν ότι το μόνο «πρωτό-
κολο» που τηρεί η κυβέρνηση και τα 
υπόλοιπα αστικά κόμματα είναι αυτό της 
κερδοφορίας του κεφαλαίου. Αυτός είναι 
και ο λόγος που τζογάρισε τις θυσίες 
του λαού το προηγούμενο διάστημα, και 
δεν αξιοποίησε τον χρόνο που κέρδισε 
για να θωρακίσει το σύστημα υγείας. Αυ-
τός είναι ο λόγος που βλέπουμε την 
έξαρση της πανδημίας στην 
χώρα μας και το μόνο που έχει 
η κυβέρνηση να επιδείξει είναι 
η ατομική ευθύνη, για να κρύ-
ψει τις δικές τις, κρατικές ευ-
θύνες. 

Αυτή η κατάσταση φαίνεται 
και όσον αφορά τόσο την 
σχολή μας όσο και τα ζητήματα 
συνολικά του κλάδου, αφού δεν 
πήραν κανένα ουσιαστικό μέ-
τρο για τους σπουδαστές και 
τους ναυτεργάτες την περίοδο 
κορύφωσης της διασποράς της 
πανδημίας. Τα προβλήματα 
στην σχολή μας - ΑΕΝ/ Ασπρο-
πύργου - λόγω της αντιλαϊκής  
πολιτικής, της υποχρηματοδό-
τησης που εφάρμοσαν πιστά 
όλες οι κυβερνήσεις οξύνθηκαν 
πάρα πέρα, και προστέθηκαν στην 
ένταση της  επίθεσης κυβέρνησης - εφο-
πλιστών  στα δικαιώματά μας, για τη με-
γιστοποίηση της κερδοφορίας του εφο-
πλιστικού κεφαλαίου. 

Υπάρχει η πρόθεση της κυβέρνησης 
της ΝΔ, να αξιοποιήσει την επιδημία και 
με απαίτηση των εφοπλιστών, να δια-
μορφώσει νέες συνθήκες κερδοφορίας 
τους.  

Από την μία είδαμε να παίρνονται μέ-
τρα που διασφαλίζουν τα κέρδη των 
εφοπλιστών  και ταυτόχρονα τσακίζουν 
τα εργασιακά μας δικαιώματα, με αλλε-
πάλληλες ΠΝΠ, με νόμο για κατάργηση 
ΣΣΕ για Γ΄ Μηχανικούς και ανθυποπλοι-
άρχους συνολικά του πληρώματος,  κα-
τάργηση της θέσης Έλληνα καπετάνιού 
στα υπο Ελληνική σημαία ποντοπόρο κα-
ράβια αλλά και την ωμή παρέμβαση στις 
διαδικασίες των σωματείων. Από την 
άλλη προσπαθούν να υποβαθμίσουν πε-
ραιτέρω την ναυτική εκπαίδευση γι΄αυτό 
και επιδιώκουν την γενικευμένη εφαρ-
μογή  της τηλε-εκπαίδευσης  στις  Ακα-
δημίες Εμπορικού Ναυτικού, με σκοπό 
να εξασφαλίζεται φθηνό και ευέλικτο ερ-
γατικό-επιστημονικό δυναμικό χωρίς ερ-
γασιακά δικαιώματα και απαιτήσεις. 

Με βάση αυτές τις εξελίξεις η κατά-
σταση που έχει διαμορφωθεί στις ΑΕΝ 
πανελλαδικά έχει φτάσει στο απροχώ-
ρητο. 

Συγκεκριμένα έχουν περάσει πάνω 
από δύο βδομάδες που έχει ανοίξει για 
εξεταστική και όλο αυτό το διάστημα 
δεν υπήρξε καμία ενημέρωση για τον 
τρόπο διεξαγωγής του εξαμήνου στους 
σπουδαστές. Μόλις στις 24/9 πραγμα-
τοποιήθηκε ΣΑΕΝ με θέμα συζήτησης 
την διεξαγωγή του εξαμήνου και απο-
φασίστηκε να γίνει μέσω τηλε-εκπαίδευ-
σης. Μάλιστα όπως κυνικά παραδέχτη-
καν αυτή η εξέλιξη δεν έχει κάν να 
κάνει με την προστασία από τον κορο-
νοϊό, αλλά λόγω της έλλειψης εκπαι-
δευτικού προσωπικού και των κενών 
που δημιουργούνται, αφού οι όποιες 
προσλήψεις αναπληρωτών δεν θα γί-
νουν πριν τον Δεκέμβρη!!!! 

Η εξέλιξη της διεξαγωγής του εξα-
μήνου από απόσταση είναι απαράδε-
κτη. Έχουμε δεί με τα μάτια μας τι       
σημαίνει τηλε-εκπαίδευση, μόλις το 
προηγούμενο εξάμηνο. Χάσαμε ένα 

μήνα μαθήματα, ξεκίνησε μέσα στο Πά-
σχα, δεν εξασφαλίστηκε η απρόσκοπτη 
πρόσβαση όλων των σπουδαστών, μει-
ώθηκε κατά πολύ η ποιότητα του ίδιου 
του μαθήματος, ειδικά σε εργαστηριακά 
μαθήματα που είναι απαραίτητη η δια 
ζώσης παρακολούθηση. Οι επιπτώσεις 
φάνηκαν στα μεγάλα ποσοστά αποτυ-
χίας στην εξεταστική του καλοκαιριού 
που έφτανε το 60%, αφού ούτε οι σπου-
δαστές είχαμε την δυνατότητα να προ-
ετοιμαστούμε καλά, ούτε οι καθηγητές 
έκαναν τις απαραίτητες προσαρμογές 
στην ύλη.  

Μάλιστα με ανακοίνωση του Δ.Σ. εί-
χαμε προειδοποιήσει ότι αυτή η μέθοδος 
δεν έρχεται να ενισχύσει την εκπαι-
δευτική διαδικασία, αλλά θα αξιοποιηθεί 
για να κρύψει τις τεράστιες ελλείψεις 
σε εκπαιδευτικό διδακτικό προσωπικό, 
σε υλικοτεχνικές υποδομές κλπ, λόγω 
της πολιτικής της υποχρηματοδότησης 
που υπηρέτησαν διαχρονικά όλες οι 
κυβερνήσεις. Αντιμετωπίζουν την Ναυ-
τική Εκπαίδευση σαν βάρος και εμάς 
τους σπουδαστές σαν κόστος που θέ-
λουν να βγάλουν από πάνω τους για 
να εξασφαλίζουν ζεστό χρήμα για τους 
εφοπλιστές και τις μεγάλες επιχειρή-
σεις.  

Και σε όσους του υπουργείου ναυτι-
λίας και της διοίκησης της σχολής  προ-
σπαθούν να μας πείσουν ότι νοιάζονται 
για το καλό των σπουδαστών αλλά είναι 
με δεμένα χέρια λόγω της πανδημίας, 
ότι είναι ειδικές συνθήκες και πρέπει όλοι 
να βάλουμε πλάτη, ρωτάμε! 

-τα 45 άτομα μέσα σε κάθε τάξη,  
- με το  80% των καθηγητών ωρομίσθι-
ους και  συμβάσεις  ορισμένου χρόνου,  

-να υπάρχουν σπουδαστές που δεν 

έχουν κάνει ακόμα το εκπαιδευτικό ταξίδι 
επειδή δεν βρήκαν καράβι,  

-2 καθαρίστριες να έχουν αναλάβει 
την καθαριότητα όλης της ΑΕΝ με δε-
κάδες αίθουσς  και κοινόχρηστους χώ-
ρους, 

-να μην έχουμε πρόσβαση ούτε σε σί-
τιση αφού έχει παραχωρηθεί  σε  ιδιώτη,  

-να κάνουμε μαθήματα και εργαστή-
ρια σε άθλιες συνθήκες, 

-να καταγράφονται στις ΑΕΝ  ποσο-
στά αποτυχίας στις εξετάσεις πάνω από 
60% σε πολλά μαθήματα για να μην φαί-
νονται τα κενά στα εκπαιδευτικά ταξίδια  

-να μην έχει εστίες η ΑΕΝ/Α που κα-
λύπτει το μεγαλύτερο κομμάτι σπουδα-
στών που  προέρχονται από την επαρχία 
- πανελλαδικά και άλλα τόσα προβλή-
ματα που θα μπορούσαμε να γράφουμε, 
είναι στο κομμάτι της «σύγχρονης και 
μελετημένης Ναυτικής Εκπαίδευσης...» 
που διαφημίζει υπουργός ναυτιλίας           
Ι. Πλακιωτάκης ότι προσφέρει στους 
σπουδαστές των ΑΕΝ, με όλες τις απα-
ραίτητές γνώσεις για να μπορούν να 
δουλέψουν;…! είναι προβλήματα που 
προέκυψαν την περίοδο της πανδημίας 
και που πριν λειτουργούσαν όλα κανο-
νικά; 

Ή είναι απλά μια δομή που ελέγχεται 
πλήρως  από τους εφοπλιστές, για να 
τους προσφέρει φθηνό και ευέλικτο  ερ-
γατικό δυναμικό, ανταγωνιστικό σε 
σχέση με άλλες χώρες, που μάλιστα 
μέσω του Ιδρύματος Ευγενίδη κάνει και 
απευθείας αναθέσεις με κρατική χρημα-
τοδότηση ότι απαραίτητες επεμβάσεις 
και προσαρμογές βλέπει ότι χρειάζεται 
σε αυτή την κατεύθυνση, που φτάνει μέ-
χρι και στο σημείο να βλέπουμε τις δυ-
νάμεις της διοίκησης -  λιμενικούς να κυ-
κλοφορούν με το όπλο στην σχολή μας;  

Όμως ο Σύλλογος Σπουδαστών  της 
ΑΕΝ/ Ασπροπύργου μπαίνει μπροστά, 
οργανώνει την δράση στη σχολή και στα 
καράβια για να μην μείνει αναπάντητη 
αυτή η ενιαία επίθεση που δεχόμαστε 
στα δικαιώματά μας.  

Η πείρα που αποκτήσαμε από την 
δράση μας την περίοδο της καραντίνας, 
είναι σημαντική παρακαταθήκη για να 
απαντήσουμε στην υποβάθμιση των 
σπουδών μας. Η καταγραφή προβλημά-
των, οι έγκαιρες ανακοινώσεις για κάθε 
ζήτημα και εναλλακτικοί τρόποι για να 

φτάσουν σε περισσότερους μας έβγα-
λαν μπροστά. Όπως αντίστοιχα και ο πιο 
συστηματικός συντονισμός με τα ταξικά 
ναυτεργατικά σωματεία και η κοινή πάλη, 
έδειξαν τον δρόμο για να έχουμε σημα-
ντικές κατακτήσεις όπως, να παρθούν 
μέτρα προστασίας (απολυμάνσεις, δω-
ρεάν μάσκες για τις εξεταστικές), να μην 
χαθεί το εξάμηνο για όσους ήταν στο 
εκπαιδευτικό ταξίδι και καθυστέρησαν 
να γυρίσουν λόγω της πανδημίας. Ενι-
σχύθηκε ο αγώνας για να μην αλλάξει 
περίδο το β΄εκπαιδευτικό ταξίδι, ενάντια 
στην υποχρηματοδότηση, αλλά και ζη-
τήματα του κλάδου όπως η κατάργηση 
των ΣΣΕ, η εντατικοποίηση της δουλειάς 
κ.α. Όλες αυτές οι πρωτοβουλιές που 
πήραμε για να μπουν παραπάνω σπου-
δαστές στον αγώνα αλλά και να έχουμε 
σημαντικές κατακτήσεις πρέπει να πά-
ρουν μόνιμα χαρακτηριστικά το επόμενο 
διάστημα. 

 
Το συμπέρασμα που πρέπει να κρα-

τήσουμε, είναι ότι οι αγώνες μας μπο-
ρούν να έχουν αποτέλεσμα. Ο αγώνας 
πρέπει να συνεχιστεί γιατί μπροστά μας 
θα μπαίνουν συνέχεια δυσκολίες και 
εμπόδια, που μόνο με συλλογικό και ορ-
γανωμένο τρόπο θα μπορούμε να ξεπερ-
νάμε.  

 
Η απάντηση, σε αυτή την κατάσταση 

είναι μέσα από τον σύλλογό μας να 
διεκδικούμε τα σύγχρονα δικαιώματά 
μας στην απρόσκοπτη και ολοκληρω-
μένη πρόσβαση στις σπουδές μας. Εί-
ναι επιτακτική ανάγκη να δυναμώσει η 
παρέμβαση και στις άλλες ΑΕΝ πανελ-
λαδικά, εκεί που είναι πιο έντονη η πα-
ρέμβαση του αντιπάλου, των εφοπλι-

στών και του αστικού κράτους, 
με σκοπό να ελέγχουν την 
δράση των σπουδαστών αλλά 
και να επιδρούν στην συνεί-
δηση τους για να μην συσπει-
ρωθούν σαν εργαζόμενοι στα 
ταξικά σωματεία και γίνουν 
μέλη τους (ΠΕΜΕΝ). Καλούμε 
όλους τους σπουδαστές στον 
Ασπρόπυργο, αλλά και στις 
υπόλοιπες ΑΕΝ πανελλαδικά, 
να πάρουν της οργάνωση της 
πάλης στα χέρια τους, να ορ-
γανώσουν την περίοδο που 
έρχεται πανελλαδικό συντονι-
σμό με μόνιμα χαρακτηρι-
στικά, να αναπτύξουν την συ-
σπείρωση, την ισχυροποίηση 
των δεσμών των σπουδαστών 
και των ναυτεργατικών ταξι-

κών σωματείων. 
 
 Απαιτούμε να διεξαχθεί το εξάμηνο 

δια ζώσης, με όλα τα απαραίτητα μέτρα 
προστασίας της υγείας των σπουδα-
στών. 

 
Διεκδικούμε: 

● Εδώ και τώρα να προσληφθεί μόνιμο 
εκπαιδευτικό διδακτικό και διοικητικό 
προσωπικό με συγκροτημένα εργα-
σιακά δικαιώματα. 
● Να κοπεί άμεσα κονδύλι με ευθύνη 
του υπουργείου και να ανακαινιστούν 
όλες οι αίθουσες, τα εργαστήρια και 
όλες οι υποδομές της σχολής για να 
μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δύ-
σκολες συνθήκες λόγω της πανδημίας. 
● Να δημιουργηθούν το πολύ 15μελή 
τμήματα για την αποφυγή συγχρωτι-
σμού, αξιοποιόντας αίθουσες δήμων, 
της περιφέρειας και του κράτους. 
● Να εξασφαλιστούν όλα τα αναγκαία 
μέτρα (απολυμάνσεις αιθουσών κλπ.) 
και τα ατομικά μέτρα προστασίας (μά-
σκες και αντισηπτικά για όλους τους 
σπουδαστές δωρεάν). 
● Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού με 
πλήρη εργασιακά ασφαλιστικά δικαιώ-
ματα, για την κάλυψη των αναγκών 
στην καθαριότητα. 
● Επαναφορά των λεωφορείων Α16 
Γ16 και πύκνωση των δρομολογίων 
προς αποφυγή συνωστισμού.  
● Ξεχωριστή μέριμνα για τους σπου-
δαστές που δεν μπορούν να παρακο-
λουθήσουν τα μαθήματα δια ζώσης. Να 
υπάρξει καταγραφή με ευθύνη της δι-
οίκησης σπουδαστών που ανήκους σε 
ευπαθείς ομάδες, ή ζούν με αντίστοι-
χες (γονείς). Να δοθεί ο απαραίτητος 
εξοπλισμός (ίντερνετ, υπολογιστής 
κλπ) και να εξασφαλιστεί η απρόσκο-
πτη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. 

Καλούμε όλους τους σπουδαστές 
να ενισχύσουν τον σύλλογο, να συμμε-
τέχουν στον οργανωμένο αγώνα για τα 
δίκαια αιτήματά μας.  

Δεν θα δεχτούμε την περαιτέρω 
υποβάθμισή των σπουδών μας.             

Απαντάμε συλλογικά στην ενιαία 
επίθεση που δεχόμαστε από διοίκηση-
κυβέρνηση-εφοπλιστές. 

«Μετά την εκλογή της Ν.Δ. στην Κυ-
βέρνηση, από ορισμένα ΜΜΕ γίνεται μια 
προσπάθεια ωραιοποίησης της κατάστα-
σης όσον αφορά τα προβλήματα των συ-
νταξιούχων, με την λογική ό,τι έγινε - 
έγινε τα περασμένα χρόνια, τώρα θα 
έχουμε ανάπτυξη και τα προβλήματα θα 
λυθούν.  

Είναι τραγελαφικό ότι πολλές φορές 
ορισμένοι δημοσιογράφοι ή παρουσια-
στές αυτών των εκπομπών μοιράζουν 
αναδρομικά και αυξήσεις  στους συντα-
ξιούχους με περισσότερο ζήλο από τους 
Υπουργούς. Αντί να δώσουν αναδρομικά 
για τις Επικουρικές 40 μηνών έδωσαν 
μόνο για 9 μήνες και αυτό θεωρείται αύ-
ξηση, αντί να δοθούν οι συντάξεις που 
καθυστερούν 3 – 4 χρόνια θεωρούν αύ-
ξηση τα χρήματα των συνταξιούχων που 
δίνουν στις προσωρινές. Έλεος Κύ-
ριοι!!!!! 

Σε αυτές τις εκπομπές καλούνται, 
Υπουργοί, Νομικοί, «Ειδικοί» και εκπρό-
σωποι μιας μεμονωμένης οργάνωσης  
που καμιά σχέση δεν έχει με το συνδι-
καλιστικό κίνημα των συνταξιούχων βα-
πτιζόμενη ως τέτοια, το λεγόμενο «δί-
κτυο των συνταξιούχων», ένα δίκτυο 
ορισμένων νομικών γραφείων που τους 
εξασφαλίζει πελατεία, αποσιωπώντας και 
πνίγοντας τις δίκαιες διεκδικήσεις των 
συνταξιούχων από τις μεγάλες περικο-
πές και τον σφαγιασμό που έχουν γίνει 
τα τελευταία δέκα χρόνια.  

Ακόμη και σήμερα, μετά από την πι-
λοτική δίκη της Κυβέρνησης στο ΣτΕ για 
τα αναδρομικά συνεχίζουν το ίδιο βιολί. 
Συνεχίζουν να καλούν στις εκπομπές 
τους όλους εκείνους που έχουν συμφέ-
ρον να στέλνουν τους συνταξιούχους σε 
νέες αγωγές με το αζημίωτο. Τους συ-
γκεκριμένους νομικούς,  εργατολόγους, 
ειδικούς, και το λεγόμενο δίκτυο για να 
συμπληρώνει την πειθώ που είναι ανα-
γκαία.  

Και το κάνουν αυτό όταν γνωρίζουν 
ότι 7χρόνια μετά τις προσφυγές όσων 
ακολούθησαν αυτό τον δρόμο μόνο το 
8% αυτών έχει εκδικαστεί χωρίς κανένας 
από τους προσφυγόντες να έχει πάρει 
πίσω ούτε ένα Ευρώ.  

Δεν λένε τίποτα για το ότι οι συνταξι-
ούχοι μέσα από τους αγώνες τους όλα 
αυτά τα χρόνια, ανάλογα και με τη συμ-
μετοχή τους,  κατάφεραν να  καθυστε-
ρήσουν αντισυνταξιουχικά μέτρα, να 
κερδίσουν και να λύσουν ορισμένα πολύ 
σημαντικά προβλήματα όπως: την κα-
τάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης των 
επικουρικών συντάξεων, την περικοπή 
της κράτησης για την υγεία στο πραγμα-
τικό ύψος των συντάξεων, την επανα-
φορά των συντάξεων χηρείας, να μην 
μειωθεί το αφορολόγητο στα 5.600 στα 
8.600 ευρώ σήμερα και το σημαντικό-
τερο να μην αφαιρεθεί η προσωπική δια-
φορά στους παλιούς συνταξιούχους. 
Ακόμη ότι η διαφορά στις επικουρικές 
που επιστράφηκε σε όλους τους συντα-
ξιούχους, ανεξάρτητα από προσφυγές, 
είναι αποτέλεσμα του αγώνα, γιατί αν 
δεν υπήρχαν οι εκατοντάδες συγκεντρώ-
σεις τίποτα δεν θα γινόταν.  

Σήμερα, τη στιγμή που έχουμε μια 
ακόμη απόφαση του ΣτΕ που επαναλαμ-
βάνει την απόφαση του 2015, που ποτέ 
η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και μετά η σημε-
ρινή κυβέρνηση της Ν.Δ.δεν εφάρμοσαν, 
η νέα κυβέρνηση δίχως κανένα λόγο, 
προσέφυγε στην τάχα νέα πιλοτική δίκη 
και αυτή αποδίδει  11μηνών αναδρομικά 
στους συνταξιούχους για το 11μηνο Ιού-
νης 2015 - Μάης 2016 για τις κύριες, επι-
κουρικές συντάξεις και τα δώρα. Αλλά 
με τροπολογία που ψήφισε στη Βουλή η 
κυβέρνηση την κουτσούρεψε, αφήνο-
ντας έξω την πλειοψηφία των συνταξι-
ούχων. Και αυτό έδωσε αέρα στους κρά-
χτες των δικαστικών προσφυγών να  
συνεχίζουν τον χαβά τους σταθερά να 
σπρώχνουν ξανά τον κόσμο για νέες 
αγωγές.  

Αλλά σε τι ωφελούν οι νέες αγωγές 
τη στιγμή που έχουμε απόφαση που η 
Κυβέρνηση δεν την εφαρμόζει; Τι και-
νούργιο θα βγάλουν οι νέες δίκες όταν 
μετά από 7χρόνια τα δικαστήρια έχουν 
βγάλει αποφάσεις μόνο του 8% όσων 
έχουν κατατεθεί που και αυτές είναι καρ-
μπόν με τις αποφάσεις του ΣτΕ; Η απά-
ντηση είναι ότι αυτός ο δρόμος, τους 
μόνους που ωφελεί είναι μια μικρή με-
ρίδα δικηγορικών γραφείων, που ψά-
χνουν για θύματα ξανά για να κονομή-
σουν. Σε αυτή τη λογική αξιοποιούν και 
το λεγόμενο «δίκτυο» των συνταξιούχων 
που το παρουσιάζουν ως συνδικαλιστική 
οργάνωση (δεν είναι τυχαίο που το πρό-
εδρό του τον αναγράφουν ως πρόεδρο 
των συνταξιούχων) για να σιγοντάρει 
μαζί με τους άλλους  την Κυβέρνηση, 
που με αυτό τον τρόπο της κάνουν πλά-
τες, τη στιγμή που πρέπει να δυναμώσει 
ο αγώνας των συνταξιούχων για να απο-
δώσει στην παρούσα φάση άμεσα, με 
πολιτική απόφαση τα αναδρομικά των 
11μηνών σε όλους τους συνταξιούχους 
δίχως δίκες και προαπαιτούμενα. 

Ταυτόχρονα όλοι μαζί  επιδιώκουν να 
εγκλωβίσουν τα αιτήματα των συνταξι-

ούχων σε 11μήνες αναδρομικά, να ξε-
χάσουν και να μην διεκδικούν όσα  αυτά 
τα 10χρόνια οι Κυβερνήσεις τους αφαί-
ρεσαν με τις θανατηφόρες περικοπές 
τους.  

Η αλήθεια είναι ότι τα αναδρομικά 
των 11μηνών που φθάνουν το συνολικό 
ύψος 4 δισεκατομμυρίων, όπως τα είχαν 
αποκαλύψει σε τηλεοπτικές εκπομπές οι 
Υπουργοί εργασίας, Γιάννης Βρούτσης,  
Οικονομικών Σταϊκούρας, και ο κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος Πέτσας. Όμως 
μετά από λίγο πρυτάνευσε νέα λογική 
και ψηφίσθηκε νόμος που περιορίζει την 
καταβολή τους μόνο σε 1.4 δισεκατομ-
μύρια. Δεν λένε όμως ότι οι συνταξιούχοι 
από τις περικοπές που τους επιβλήθηκαν 
την 10ετία που πέρασε  πληρώνουν 7,5 
δισεκατομμύρια κάθε χρόνο και θα συ-
νεχίσουν εάν δεν απαιτήσουν αυτά να 
τους επιστραφούν καθώς  και από τα 
ασφαλιστικά τους ταμεία 10 δισεκατομ-
μύρια για την ανακεφαλαιοποίηση των 
τραπεζών.  

  Αποφεύγετε να πείτε και μας απο-
κλείετε να πούμε εμείς ότι: 
● Οι αγωγές και τα δικαστήρια για τους 
συνταξιούχους δεν οδηγούν πουθενά, 
αφού τελικά τις αποφάσεις για την εφαρ-
μογή τους τις παίρνουν  οι Κυβερνήσεις, 
και ότι από αυτές ωφελούνται μόνο μια 
χούφτα νομικά γραφεία. Για τους συντα-
ξιούχους του Δημοσίου παρότι Ελε-
γκτικό Συνέδριο δεν έχει βγάλει οριστική 
απόφαση η κυβέρνηση κατέθεσε τροπο-
λογία κατά το δοκούν για ορισμένα ανα-
δρομικά. 
● Οι  χαμηλοσυνταξιούχοι που οδηγή-
θηκαν στα δικαστήρια και έκαναν αγω-
γές,  όσοι από αυτούς παίρνουν κάτω 
από ένα χιλιάρικο σύνταξη, δεν θα πά-
ρουν ούτε ένα ευρώ, αλλά πλήρωσαν 
χρήματα για τις αγωγές που προσέφυ-
γαν.  Ακόμη και αν η απόφαση του ΣτΕ 
εφαρμοσθεί στο σύνολό της και αποδο-
θούν τα αναδρομικά για τις κύριες, επι-
κουρικές συντάξεις και τα δώρα αυτοί 
θα πάρουν από 500 μέχρι 800 Ευρώ, 
αλλά αυτό θα γίνει μόνο αν όλοι μαζί 
τώρα παλέψουμε ώστε να πιεσθεί η κυ-
βέρνηση να τα αποδώσει με πολιτική 
απόφαση, γιατί δικαστική απόφαση 
έχουμε. 
● Είναι ψέμα, απάτη και ένας εκβιασμός 
αυτό που η Κυβέρνηση ψήφισε στην τρο-
πολογία, ότι όποιος δεχθεί και λάβει τα 
αναδρομικά της απόφασης, δεν έχει δι-
καίωμα προσφυγής, αφού κανένας δεν 
μπορεί να εμποδίσει όποιον θέλει να 
προσφύγει, όταν εκείνος το επιθυμεί. 
Εμείς του λέμε ότι αν θέλει να το κάνει, 
ας το κάνει, αλλά αυτό  δεν οδηγεί που-
θενά παρά μόνο στον αποπροσανατολι-
σμό, την αποστράτευση, όπως αποδεί-
χνει και η πείρα 10 χρόνων.  
● Η Κυβέρνηση της Ν.Δ προσέφυγε σε 
πιλοτική δίκη με στόχο, όπως έλεγε να 
απαλλάξει τους συνταξιούχους από τα 
δικαστήρια και τώρα κάνει τα ίδια και 
δηλώνει ότι θα προσφύγει ξανά σε νέα 
πιλοτική δίκη.  
● Τον ίδιο σκοπό υπηρετούν και οι προ-
τροπές σας για προσφυγές των συντα-
ξιούχων στα Ευρωπαϊκά δικαστήρια 
αφού είναι γνωστό σε εσάς ότι προσφυ-
γές Ελλήνων συνταξιούχων σε αυτά, 
έχουν γίνει από το 2017 και απορρίφθη-
καν αφού κατά το σκεπτικό της απόφα-
σης των Ευρωπαίων δικαστών είναι ότι 
όλες οι περικοπές που έγιναν στους συ-
νταξιούχους  θεωρούνται νόμιμες λόγω 
κοινού δημοσιονομικού συμφέροντος.  

Ταυτόχρονα θέλουμε να συγχαρούμε 
όλους εκείνους τους δημοσιογράφους 
και παρουσιαστές που με αντικειμενικό 
τρόπο παρουσιάζουν τα γεγονότα, αρ-
κετές φορές μας καλούν στις εκπομπές 
τους για να ακουσθούν οι θέσεις μας και 
προβάλλουν τους αγώνες των συνταξι-
ούχων. 

Να συγχαρούμε τους νομικούς και 
εργατολόγους που αρνούνται να μπουν 
στη λογική νέων αγωγών, που υπαγο-
ρεύονται από τη γνώση τους ότι οι νέες 
αγωγές όχι μόνο δεν οδηγούν πουθενά, 
αλλά οδηγούν τους συνταξιούχους σε 
νέα έξοδα και αυταπάτες.  

Τέλος, κύριοι, σας κάνουμε για μια 
ακόμη φορά γνωστό, ότι το «δίκτυο» των 
συνταξιούχων δεν έχει καμιά σχέση με 
συνδικαλιστική οργάνωση των συνταξι-
ούχων, είναι ένα παράρτημα δικηγορι-
κών επιχειρήσεων που τις εξυπηρετεί. 
Εξάλλου μια βόλτα να κάνετε στα γρα-
φεία του, αντί για καλημέρα θα σας πουν 
να κάνετε αγωγή με το αζημίωτο.  

Θεωρούμε απαράδεκτο, καταγγέλ-
λουμε τις διακρίσεις και τους αποκλει-
σμούς που έχουν επιβληθεί και γίνονται 
από συγκεκριμένα τηλεοπτικά μέσα, στη 
Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των συ-
νταξιουχικών οργανώσεων ΙΚΑ – OAEE 
– ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ – ΕΛΤΑ – 
ΟΣΕ –– ΠΕΣ ΝΑΤ– ΠΣΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ –
ΠΟΣΕΑ ΕΤΕΑΠ – ΕΣΤΑΜΕΔΕ, που εκ-
προσωπούν το σύνολο των συνταξιού-
χων με 300 σωματεία σε όλη τη χώρα 
και απαιτούμε ίση μεταχείριση στα πάνελ 
και τον τηλεοπτικό χρόνο που αφορούν 
τα συμφέροντα των συνταξιούχων».
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