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Με την εφαρµογή του νέου
µνηµονίου συνεχίζουν να

κατακρεουργούν εργασιακά, κοινω-
νικοασφαλιστικά δικαιώµατα των
ναυτεργατών, των εργαζοµένων,
εντείνεται η φοροληστεία σε βάρος
του λαϊκού εισοδήµατος, η ανεργία
παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις µε τα
πλασµατικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
είναι στο 26%, ενώ το ΓΕΝΕ για τον
Νοέµβρη εµφάνισε 4.046 άνεργους,
µε το 17,8% να παίρνει το επίδοµα
ντροπής, ενώ στην πράξη οι άνεργοι
ναυτεργάτες είναι πάνω από 10.000.

Την στιγµή που πλειοψηφία των
άνεργων ναυτεργατών στερούνται
ακόµα και αυτό το επίδοµα, δεν
παίρνουν ούτε επίδοµα γιορτών, ο
ελληνόκτητος εµπορικός στόλος δια-
τηρεί την κυριαρχία παγκόσµια µε
3.325 πλοία (ετήσια έκθεση 2011
της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών),
οι Έλληνες εφοπλιστές συγκαταλέ-
γονται ανάµεσα στους πλουσιότε-
ρους ανθρώπους του κόσµου, µε
τεράστια συσσώρευση κεφαλαίων, η
οποία προέρχεται από την κεφαλαιο-
ποιηµένη υπεραξία - απλήρωτη ερ-
γασία - που καρπώνεται το
εφοπλιστικό κεφάλαιο από την εκµε-
τάλλευση των ναυτεργατών.

Οι εφοπλιστές µέσω των Crew
Managers, συνεργάζονται άµεσα µε
µεγάλα διεθνή δουλεµπορικά γρα-
φεία. Με δεδοµένο ότι στα ποντο-
πόρα πλοία πάνω από 60 χιλιάδες
αλλοδαποί ναυτεργάτες ανακυκλώ-
νονται κάθε 6 ή 7 µήνες, οι σύγχρο-
νοι δουλέµποροι εισπράττουν
κεφαλιάτικο για πάνω από 120 χι-
λιάδες ναυτεργάτες. Από την συν-
διαλλαγή αυτή υπολογίζεται ότι
τζιράρονται περίπου 2,5 δις. δολάρια
το χρόνο! (120.000 αλλοδαποί ναυ-
τεργάτες Χ 2.000 δολάρια κεφαλιά-
τικο ≈ 2,4 δις. δολάρια minimum). 

Αυτή η πολιτική της ανταγωνιστι-
κότητας και κερδοφορίας του κεφα-
λαίου, της “µαύρης” ανασφάλιστης
εργασίας, δηµιούργησε τα ελλείµ-
µατα του ΝΑΤ, την υπονόµευση της
κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας
των ασφαλισµένων του. 

Η κυβέρνηση Ν∆ – ΠΑΣΟΚ –
∆ΗΜΑΡ, συνεχίζοντας την αντιλαϊκή
πολιτική µε δύο σχέδια νόµου για την
«Ανασυγκρότηση του ΥΝΑ» και την
«Φορολογία», διαµορφωµένα στα
πλαίσια της ∆ανειακής Σύµβασης και
των Μνηµονίων προς όφελος του κε-
φαλαίου. 

Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των ταξικών
ναυτεργατικών σωµατείων ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ σε συνεδριάσεις τους
ανέδειξαν την συνεχιζόµενη αντιλαϊκή πο-
λιτική της κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, που επιτίθεται στο σύνολο των δι-
καιωµάτων των ναυτεργατών, των εργαζο-
µένων.

Καταδίκασαν τα δύο σχέδια νόµου για
την «Ανασυγκρότηση του ΥΝΑ» και την
«Φορολογία», που είναι διαµορφωµένα στα
πλαίσια της ∆ανειακής Σύµβασης και των
Μνηµονίων προς όφελος του κεφαλαίου µε
τα οποία:
► Καταργούν τις Συλλογικές Συµβάσεις
Εργασίας για τα κατώτερα πληρώµατα στα
ποντοπόρα πλοία και τα σκάφη αναψυχής,
ανοίγοντας το δρόµο και για τις υπόλοιπες
κατηγορίες πλοίων.
► Αυξάνεται ο φόρος στους µισθούς των
ναυτεργατών, διαµορφώνεται στους αξιω-
µατικούς από 6% σε 15% και για το κατώ-
τερο πλήρωµα από 3% σε 10%.
► Επιτάσσονται πλοία και πληρώµατα που
δεν εκτελούν δροµολόγια ακόµα και για πε-

ριπτώσεις κατάσχεσης, απεργιακής κινητο-
ποίησης, επίσχεσης εργασίας.
► Ξεπουλάνε τα λιµάνια σε ιδιώτες, δια-
µορφώνοντας τα σε: α) Αττικό Λιµενικό ∆ί-
κτυο, β) ∆ίκτυο Λιµένων Βορείου Ελλάδας,
γ) ∆ίκτυο Λιµένων ∆υτικής Ελλάδας, δ) Ορ-
γανισµό Λιµένα Ηρακλείου. Επίσης δίνουν
την δυνατότητα της φύλαξης της σε ιδιωτι-
κές εταιρείες (security).
► ∆ιατηρεί τα προνόµια του ν.27/1975
«Περί φορολογίας Πλοίων», τον επεκτείνει
και για την εγκατάσταση γραφείων ή υπο-
καταστηµάτων αλλοδαπών επιχειρήσεων
και δίνει επίσης αυτή την δυνατότητα να
παρέχεται κατ’ εξαίρεση και σε ναυτιλιακές
επιχειρήσεις, πλοιοκτήτριες ή διαχειρίστριες
ναυαγοσωστικών ή ρυµουλκών πλοίων υπό
ξένη σηµαία οποιασδήποτε χωρητικότητας.
► Μετατρέπουν την Πλοηγική Υπηρεσία του
∆ηµοσίου σε Ιδιωτική.

Το νοµοσχέδιο για την «Ανασυγκρότηση
του ΥΝΑ» και οι πρόσφατες δηλώσεις του
Υπουργού στις 10 ∆εκέµβρη σε ηµερίδα για
την νησιωτική πολιτική, αποτελούν το προ-
ανάκρουσµα για την άρση του Cabotage
στα επιβατηγά πλοία, παραδίδονται υποδο-
µές και ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες µε απο-
τέλεσµα την αποµόνωση των νησιωτών,
την εκποίηση και παράδοση του πλούτου
της χώρας στις ορέξεις των µονοπωλίων.

Στη πλειοψηφία των επιβατηγών πλοίων
οι εφοπλιστές δεν εφαρµόζουν, δεν ανανε-
ώνουν τις Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας,
οι ναυτεργάτες είναι απλήρωτοι για µήνες,
δεν τους έχει καταβληθεί το δώρο των Χρι-
στουγέννων και αυτή την περίοδο µέλη
πληρωµάτων βρίσκονται σε επίσχεση εργα-
σία για την καταβολή των δεδουλευµένων
αποδοχών τους.

Με βάση τις εξελίξεις τα ∆ιοικητικά
Συµβούλια των ταξικών σωµατείων απο-
φάσισαν την αποστολή εξωδίκου και την
ανάπτυξη πολύµορφων αγωνιστικών και
απεργιακών κινητοποιήσεων για την
υπεράσπιση των δικαιωµάτων των ναυ-
τεργατών, των εργαζοµένων ενάντια
στην καπιταλιστική βαρβαρότητα και τον
εργασιακό µεσαίωνα που οικοδοµούν
κεφάλαιο – Ευρωπαϊκή Ένωση – κυβέρ-
νηση, απαιτώντας µία άλλη πολιτική
προς όφελος της εργατικής λαϊκής οικο-
γένειας.

(Συνέχεια στη σελίδα 2)

Η καπιταλιστική κρίση που εντείνεται και βαθαίνει, τα αντιλαϊκά µέτρα που αποφασίστηκαν 
και θα αποφασιστούν από κυβέρνηση – Ε.Ε. – τρόικα, σε βάρος των εργαζοµένων, όλες 

οι εξελίξεις  επιβεβαιώνουν τις αναλύσεις και τις εκτιµήσεις των ταξικών δυνάµεων του ΠΑΜΕ.

ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ  
ΠΕΕΜΑΓΕΝ

Εξώδικα για ανάπτυξη 
πολύµορφων αγωνιστικών &

απεργιακών κινητοποιήσεων

Βορά στα µονοπώλια θέλει να παρα-
δώσει η συγκυβέρνηση, µε βάση τις

κατευθύνσεις της ΕΕ, τις αναπτυξιακές δυ-
νατότητες των νησιών, επιδίωξη που έκανε
ξεκάθαρη µε τον πιο προκλητικό τρόπο ο
υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κ. Μου-
σουρούλης, «ανοίγοντας» την ηµερίδα για
τη νησιωτική πολιτική που έγινε 10 ∆εκέµ-
βρη στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΟΛΠ. 
Συγκεκριµένα ο υπουργός δήλωσε ότι:

1. Τα νησιά είναι αδύνατον να παράγουν
µαζικά και σε χαµηλό κόστος. Συνεπώς,
στροφή σε επώνυµα αγαθά και υπηρεσίες
βασισµένα σε παραδοσιακούς τοπικούς πό-
ρους και τεχνογνωσία, ώστε να είναι αντα-
γωνιστικά στις αγορές. 

2. Τα νησιά δεν έχουν άφθονους φυσι-
κούς πόρους. Συνεπώς, µείωση της χρήσης
κρίσιµων και «ακριβών» πόρων όπως το
έδαφος, το νερό, η ενέργεια αλλά και πα-
ράλληλη ανακύκλωση κάθε είδους αποβλή-
των. 

3. Οι νησιώτες δεν έχουν ισοδύναµες ευ-
καιρίες για την ικανοποίηση των αναγκών
τους µε τους µη νησιώτες. Συνεπώς, βελ-
τίωση της παροχής υπηρεσιών δικτύων,
ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών και ηλε-
κτρονικής διακυβέρνησης αλλά και ενί-
σχυση αρµοδιοτήτων.

Γιατί ο υπουργός αναπαράγει την λογική
της ψωροκώσταινας, υποβαθµίζοντας την
γεωστρατηγική θέση της χώρας µας, ιδιαί-
τερα το νησιωτικό σύµπλεγµα, τις θαλάσ-
σιες µεταφορές, το λιµενικό σύστηµα, τις
πλουτοπαραγωγικές πηγές;

Η απάντηση βρίσκεται στη θέση
των δυνάµεων του ΠΑΜΕ και των αντιµο-
νοπωλιακών συσπειρώσεων, των φορέων
µικρών και µεσαίων επαγγελµατοβιοτε-
χνών.

Μέσα από αυτόν τον «κοινωνικό διά-
λογο» της απάτης, επιβεβαιώνεται η θέση
των ταξικών δυνάµεων του ΠΑΜΕ, ότι η
κυβέρνηση προωθεί τον διαµελισµό των
ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και την πα-
ραχώρηση του νησιωτικού συµπλέγµατος
της χώρας στο µονοπωλιακό κεφάλαιο. 

Η εγκατάλειψη των νησιών και ο σχη-
µατισµός διαµερισµάτων για την ακτο-
πλοϊκή σύνδεση, παραχωρώντας τα στα

µονοπώλια µε κριτήριο το κέρδος, υπονο-
µεύει την ενιαία οικονοµική πολιτική ενό-
τητα και την Αποκλειστική Οικονοµική
Ζώνη (ΑΟΖ), εκεί που δεν θα υπάρχει επεν-
δυτικό ενδιαφέρον θα εγκαταλείπονται. 

Αυτή την περίοδο η διαπάλη για τον
καθορισµό των Αποκλειστικών Οι-

κονοµικών Ζωνών και υφαλοκρηπίδων οξύ-
νουν τους ανταγωνισµούς στην περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου, λόγω των κοιτα-
σµάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου που
ανιχνεύονται στην περιοχή. 

Η πολιτική των µέχρι σήµερα κυβερνή-
σεων και οι δηλώσεις του υπουργού Ναυτι-
λίας για το νησιωτικό σύµπλεγµα
εντάσσεται  στην πολιτική των υποχωρή-
σεων από αυτά που προβλέπουν οι διεθνείς
συµβάσεις και ιδιαίτερα η Σύµβαση για το
∆ίκαιο στη Θάλασσα του 1982, η οποία κα-
ταγράφει ότι τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα
και Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη (ΑΟΖ)
και καθορίζει τα Χωρικά Ύδατα στα 12
ναυτικά µίλια, ζήτηµα το οποίο η Τουρκία
αντιµετωπίζει ως αιτία πολέµου.

Οι θέσεις της Τουρκίας για τα νησιά του
Καστελόριζου και της Στρογγύλης, η προ-
σπάθεια να αµφισβητηθεί ο ρόλος τους
στον καθορισµό της Ελληνικής ΑΟΖ και η
θέση για τουρκο-αιγυπτιακή ΑΟΖ µπορεί να
εξελιχθεί σε αιτία πολύ επικίνδυνης έντα-
σης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Οι ενδοϊµπεριαλιστικοί ανταγωνισµοί
εκδηλώνονται χωρίς παύση σε συνθήκες
ανόδου της καπιταλιστικής οικονοµίας και
κλιµακώνονται σε συνθήκες καπιταλιστικής
κρίσης µε ιδιαίτερη σφοδρότητα, γεννώντας
πολέµους και αυτό ζούµε σήµερα. 

Η χώρα µας βρίσκεται στο επίκεντρο
των εξελίξεων, διαµορφώνονται πολεµικές
συγκρούσεις στην περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής και της
Βόρειας Αφρικής. Η γενικότερη περιοχή
που περιλαµβάνει τον Περσικό Κόλπο, τα
Βαλκάνια, την Κασπία, είναι περιοχή µεγά-
λης στρατηγικής σηµασίας. ∆ιαθέτει µε-
γάλα αποθέµατα πετρελαίου και φυσικού
αερίου, περιλαµβάνει σηµαντικούς ενεργει-
ακούς δρόµους και βασικούς θαλάσσιους
διαύλους.

ΒΟΡΑ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ

το νησιώτικο σύµπλεγµα

ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ
ΑΑΝΝΕΕΡΡΓΓΩΩΝΝ  ΝΝΑΑΥΥΤΤΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΩΩΝΝ
ΟΟιι  χχοορρττάάττοοιι  δδεενν  σσκκέέππττοοννττααιι  

ττοουυςς  ννηησσττιικκοούύςς......!!

Η«Επιτροπή Ανέργων Ναυτερ-
γατών» καταγγέλλει την συ-

γκυβέρνηση Ν∆, ΠΑΣΟΚ, ∆ΗΜΑΡ και
το Υπουργείο Ναυτιλίας, που απέρρι-
ψαν την ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ που
τους έστειλε στις 28/11/2012. 

Η συγκυβέρνηση όχι µόνο δεν ικα-
νοποιεί τα αιτήµατά µας, αλλά µε ψυ-
χρότητα αρνείται την ελάχιστη
ανακούφιση µας, για να στρώσουµε και
εµείς το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, για
να φάνε τουλάχιστον τα παιδιά µας. 

Την στιγµή που οι άνεργοι ναυτερ-
γάτες στη χώρα µας στερούνται ακόµα
και αυτό το επίδοµα γιορτών, οι Έλ-
ληνες εφοπλιστές συγκαταλέγονται
ανάµεσα στους πλουσιότερους ανθρώ-
πους του κόσµου, µε τεράστια συσσώ-
ρευση κεφαλαίων, από την
εκµετάλλευση των ναυτεργατών. 

Είναι µια ακόµη απόδειξη ότι αυτό
το σύστηµα έχει παρασαπίσει, είναι σε
πλήρη αντίθεση µε τις ανάγκες της
κοινωνίας, είναι σύστηµα τυραννικό
και απάνθρωπο. Με µαθητές που λιπο-
θυµούν από την πείνα, µε γονείς άνερ-
γους χωρίς καµία προστασία. ∆εν έχει
να δώσει τίποτα άλλο παρά µόνο δυ-
στυχία. 

ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ∆ΥΝΑΤΟΙ -
ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΜΑΣ, καθώς δεν δεχόµαστε να υπάρχει
άνεργος χωρίς επίδοµα, φαρµακευτική
και υγειονοµική περίθαλψη, ασφάλιση. 

Πραγµατοποιήθηκε στις
18 ∆εκέµβρη 2012,

σύσκεψη από τα ταξικά ναυ-
τεργατικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ,
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ,
ΠΕΠΡΝ, ΠΕΣ/ΝΑΤ και την Επι-
τροπή Ανέργων Ναυτεργα-
τών, όπου επισηµάνθηκε η
ανάγκη να ανοίξει πλατιά συ-
ζήτηση παντού µέσα στους
χώρους δουλειάς, µε συγκε-
ντρώσεις, συσκέψεις, συνε-
λεύσεις και κυρίως να

οργανωθεί η πάλη άµεσα, για
να µην υλοποιηθούν τα βάρ-
βαρα µέτρα που έχουν ψηφι-
στεί, να υπογραφούν νέες
ΣΣΕ, που θα βελτιώνουν τη
θέση των εργαζοµένων. Να
ανατραπούν οι αρνητικοί συ-
σχετισµοί δύναµης στο συνδι-
καλιστικό κίνηµα, να
αναπτυχθούν αγώνες αντάξιοι
στον πόλεµο που έχουν κηρύ-
ξει οι κεφαλαιοκράτες. 

Μετά τη Σύσκεψη ακολού-

θησε παρέµβαση στον «Οίκο
Ναύτου», όπου σε συνάντηση
µε την πρόεδρο οι ναυτεργά-
τες µεταξύ άλλων απαίτησαν: 

● Άµεσα µέτρα προστα-
σίας των ανέργων και να
δοθούν σε όλους, πριν τις
γιορτές, 1.500 €.

Με τις απαγορευτικές προ-
ϋποθέσεις που υπάρχουν, η
συντριπτική πλειοψηφία των

α ν έ ρ γ ω ν
ναυτεργα-
τών εξαι-
ρ ο ύ ν τ α ι
τόσο από
το εξευτελι-
στικό επί-
δ ο µ α
α ν ε ρ γ ί α ς
(235 € για
τους άγα-
µους και
294 € για

τους έγγαµους) όσο και από
το δώρο Χριστουγέννων 325
€ οι έγγαµοι και 240 € οι άγα-
µοι.

Οι άνεργοι έχουν ξεπερά-
σει τις 10.000 ενώ από τα
στοιχεία του ΓΕΝΕ (που στους
καταλόγους του υπολογίζεται
ότι εγγράφεται µόλις το 1/3
των ανέργων), οι «επίσηµοι»
άνεργοι είναι 4.191, να σηµει-
ωθεί ότι την έκτακτη ενί-
σχυση, λόγω γιορτών, την

πήραν περίπου οι 700 ή το
15%. 

Από τη πλευρά της η πρό-
εδρος του «Οίκου Ναύτου»
ενώ παραδέχθηκε ότι οι προϋ-
ποθέσεις χορήγησης ακόµη
και αυτού του πενιχρού επιδό-
µατος είναι απαγορευτικές για
χιλιάδες ανέργους, χαρακτή-
ρισε αδύνατη τη χορήγησή
του σε όλους.

● Να παρθούν άµεσα
µέτρα για την επικίνδυνη
για τους ασφαλισµένους
κατάσταση της ιατροφαρ-
µακευτικής περίθαλψης.

Η υποβάθµιση των παρο-
χών του Οίκου Ναύτου είναι
ραγδαία, αφού, από την
έναρξη των µνηµονίων,
εφαρµοστικών νόµων κ.λπ.,
από τα 20 εκατοµ. ευρώ µηνι-
αίως της χρηµατοδότησης του
Οίκου Ναύτου από το ΝΑΤ,
που είναι χρήµατα από εισφο-
ρές ναυτεργατών (εν ενεργεία
και συνταξιούχων), µε το σύ-
στηµα των δωδεκατηµορίων
δίδονται ως χρηµατοδότηση
στον Οίκο Ναύτου περίπου 5
εκατοµ. ευρώ και όχι πάντα.
Τώρα για τον µήνα ∆εκέµβρη
έχουν πέσει στα 4 εκατοµ.
ευρώ και αυτό το ποσό στα
χαρτιά, όπως σηµειώθηκε χα-
ρακτηριστικά από την πρόε-
δρο του Οίκου Ναύτου.

ΣΥΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ

Οι αρχαιρεσίες στο σωµατείο της ΠΕ-
ΕΜΑΓΕΝ, που αρχίζουν στις 14 Γε-

νάρη 2013 και ολοκληρώνονται στις 15
Απρίλη 2013, διεξάγονται σε περίοδο
έντασης της επίθεσης των δυνάµεων
του κεφαλαίου, σε βάρος του συνόλου
των δικαιωµάτων των Μαγείρων, των
ναυτεργατών, των εργαζοµένων.

Εφοπλιστές – κυβέρνηση επιδιώ-
κουν την κατάργηση των ΣΣΕ, στοχεύ-
ουν πρώτα και κύρια τα πληρώµατα των
Γενικών Υπηρεσιών, είναι χαρακτηρι-
στική η θέση του ΣΕΕΝ στις διαπραγ-
µατεύσεις που απαίτησαν µείωση
µισθών κατά 15% και µείωση στη σύν-
θεση των γενικών υπηρεσιών κατά 30%
στα επιβατηγά πλοία. Επίσης στο σχέ-
διο νόµου για την «Ανασυγκρότηση του
ΥΝΑ», περιλαµβάνει την κατάργηση της
ΣΣΕ για τα κατώτερα πληρώµατα στα
ποντοπόρα πλοία και στα σκάφη ανα-
ψυχής.

Σε αυτές τις αρχαιρεσίες της ΠΕΕ-
ΜΑΓΕΝ, µε κοινό πλαίσιο δράσης και µε
τις θέσεις του ΠΑΜΕ, ένωσαν τις δυνά-
µεις τους η «∆ηµοκρατική Ενότητα» και
η «Αγωνιστική Κίνηση» και καλούν τον
κάθε Μάγειρα να συµµετέχει, να στηρί-
ξει, να αγωνιστεί µε τις ταξικές δυνάµεις,
που συµµετέχουν στο ψηφοδέλτιο της
«∆ηµοκρατικής Ενότητας».

Με την πολύτιµη παρακαταθήκη των
αγώνων που δώσαµε το προηγούµενο
διάστηµα µαζί µε τις δυνάµεις του
ΠΑΜΕ, συνεχίζουµε στο δρόµο του
αγώνα σε σύγκρουση µε την αντιλαϊκή
πολιτική του κεφαλαίου, της κυβέρνη-
σης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δυ-
ναµώσει η συµµαχία της εργατική τάξης,
των λαϊκών στρωµάτων για µια άλλη
πολιτική που δεν θα διαχειρίζεται την
καπιταλιστική εξαθλίωση που ζούµε,
αλλά θα υπηρετεί τις ανάγκες της εργα-
τικής – λαϊκής οικογένειας.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ (Π. Ε. Ε. ΜΑΓ. Ε. Ν.)
Συµµετέχουµε µαζικά – ψηφίζουµε την
«∆ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Κ Η  Ε Ν Ο Τ Η Τ Α»
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ΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΝ
ΜΗΝΙΑΙΑ 

ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 

Ιδιοκτησία του Συλλόγου 
Ναυτεργατικής 

Συνδικαλιστικής Κίνησης

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ 
ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Εκδότης - Υπεύθυνος 
σύµφωνα µε το νόµο:
ΜΑΡΙΩΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

Κολοκοτρώνη 99,
Πειραιάς - ΤΚ 185 35
Τηλ.: 210 - 41.17.578

Υπεύθυνη Τυπογραφείου:
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
Μπουµπουλίνας 19,
Πειραιάς - ΤΚ 185 35
Τηλ.: 210 - 41.70.479

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ
Εσωτερικού: Ευρώ 15
Εξωτερικού: Ευρώ  50

Η ύλη του παρόντος 
φύλου  έκλεισε 28/12 

Νέα τραγωδία, ανοιχτά της ακτής Πεταλίδι
στη βόρεια Λέσβο, µε θύµατα µετανάστες

έχει απολογισµό 21 νεκρούς, 6 αγνοούµενους και
1 επιζήσαντα, συντελέστηκε -τι ειρωνεία- λίγα
µόνο 24ωρα πριν την Παγκόσµια Μέρα του Μετα-
νάστη 18 ∆εκέµβρη!

Όπως δήλωσε ο 20χρονος µοναδικός επιζή-
σας, από τη Μιανµάρ, µεταξύ των επιβαινόντων
στο σκάφος ήταν και ο Τούρκος δουλέµπορος. Το
καΐκι στο οποίο επέβαιναν ξεκίνησε από τις ακτές
της Τουρκίας στις 2 τα ξηµερώµατα της Πέµπτης
13 ∆εκέµβρη για να τους περάσει στην Ελλάδα και
µία ώρα αργότερα ανετράπη λόγω της κακοκαι-
ρίας.

Γι' αυτό το έγκληµα, γι' αυτή τη φρίκη, δεν ευ-
θύνονται µόνο οι δουλέµποροι. Συνυπεύθυνοι
είναι οι κυβερνήσεις και τα κόµµατα που στηρίζουν
την πολιτική των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, τους ιµπεριαλιστικούς οργανισµούς που λη-
στεύουν και εξαπολύουν πολέµους. Αυτοί που
τώρα στηρίζουν τις απροκάλυπτες επεµβάσεις και
τις σφαγές στη Συρία, στο όνοµα των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων που οι ίδιοι τσαλαπατούν, επιση-
µαίνεται σε σχόλιο του Γραφείου Τύπου της ΚΕ του
ΚΚΕ.

Η ταξική ενότητα κι αλληλεγγύη είναι το όπλο
µας στη µόνιµη επιδίωξη του κεφαλαίου και των
πολιτικών δυνάµεων που το υπηρετούν για φτηνά
εργατικά χέρια, να χρησιµοποιήσουν τους συνα-
δέλφους µετανάστες ως πίεση για τη µείωση της
τιµής της εργατικής δύναµης, να λειτουργήσουν ως
κυµατοθραύστης απέναντι στις διεκδικήσεις του
εργατικού κινήµατος. Είναι η µόνη απάντηση στο
δηλητήριο του ρατσισµού, του εθνικισµού και της
ξενοφοβίας που ρίχνουν, προκειµένου να διχά-
σουν, να αποπροσανατολίσουν τους εργάτες, να
µη βλέπουµε τις πραγµατικές αιτίες της ανεργίας,
της καταπίεσης, της εκµετάλλευσης. 

Ο διαχωρισµός τους σε «νόµιµους» και «πα-
ράνοµους» δεν λύνει το πρόβληµα, που δηµιουρ-
γεί η εκµετάλλευση των αλλοδαπών εργαζοµένων
από το κεφάλαιο. Χαρακτηριστικό παράδειγµα οι
πάνω από 60.000 αλλοδαποί ναυτεργάτες -θύµατα
του δουλεµπορικού κυκλώµατος- που «νόµιµα» µε
τον όρο 8 του άρθρου 3 των εγκριτικών πράξεων
του ν. 2687/53 δουλεύουν ανασφάλιστοι, χωρίς
Συλλογικές Συµβάσεις, χωρίς συνδικαλιστική εκ-
προσώπηση, στα κάτεργα των εφοπλιστών. Γι αυ-
τούς όµως οι «ελληναράδες» της Χρυσής Αυγής
δεν λένε κουβέντα γιατί δεν θέλουν να στεναχω-
ρήσουν τους εφοπλιστές, το κεφάλαιο, που υπη-
ρετούν και µε το κυνήγι των «λαθροµεταναστών». 

Νέα τραγωδία στο Αιγαίο
µε 21 νεκρούς µετανάστες

Πετσοκόβεται 
ο κατώτερος µισθός

Η ερµηνευτική εγκύκλιος προβλέπει ότι
από την 1/4/2013 ο κατώτερος µισθός για
τους εργαζόµενους πλήρους απασχόλησης
άνω των 25 ετών διαµορφώνεται στα
586,08 ευρώ µεικτά και το κατώτερο µερο-
κάµατο στα 26,83 ευρώ µεικτά. 

Οι προσαυξήσεις στους κατώτερους µι-
σθούς και ηµεροµίσθια λόγω προϋπηρε-
σίας παγώνουν στο επίπεδο που είχαν
διαµορφωθεί στις 14/2/2012.

Χάνεται οριστικά το επίδοµα γάµου για
την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Ερ-
γασίας, απώλεια για όλους τους έγγαµους
10%!

Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που
έχουν συνάψει επιχειρησιακή σύµβαση από
την 27/10/2011 έως την 12/11/2012 και δεν
είναι µέλη εργοδοτικών οργανώσεων µπο-
ρούν να καταργήσουν τους όρους της σύµ-
βασης και δεσµεύονται µόνο από τα νέα
κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων.

Ωράριο Εργασίας: Αν ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

συλλογική σύµβαση εργασίας η οποία έχει
καθορίσει 5µερο και η οποία περιλαµβάνει
στο πεδίο εφαρµογής της τον εργοδότη και
τους εργαζοµένους, τότε ο εργοδότης µπο-
ρεί να κατανείµει τις 40 ώρες σε 6 µέρες. 

Από τις 12/11/2012 και µε το νόµο επι-
τρέπεται το διακεκοµµένο ωράριο - µε του-
λάχιστον 3 ώρες διακοπή - εφαρµόζεται και
στα καταστήµατα συνεχούς λειτουργίας, µε
αποτέλεσµα το συνεχόµενο 8ωρο να µετα-
τρέπεται τουλάχιστον σε 11ωρο. 

Επιπλέον ο χρόνος ανάπαυσης του ερ-
γάτη µεταξύ δύο βαρδιών στη διάρκεια του
24ωρου µειώνεται από τις 12 στις 11 ώρες.

Υπερωρίες: Η υπερωριακή απασχό-
ληση για 2 ώρες την ηµέρα και µέχρι 120
ώρες το χρόνο µπορεί πλέον να επιβάλλε-
ται µονοµερώς από τον εργοδότη, χωρίς τη
µέχρι τώρα έγκριση του ΣΕΠΕ.

Αποζηµιώσεις: Μειώνονται οι αποζη-
µιώσεις λόγω απόλυσης έως 50% µέσα
από τον περιορισµό του χρόνου προειδο-
ποίησης από τους 6 στους 4 µήνες µάξι-
µουµ, που θα εφαρµόζεται στην πράξη από
τις επιχειρήσεις. 

Μειώνονται κι άλλο       
οι συντάξεις

Από την 1/1/2013 καταργούνται για
όλους τους συνταξιούχους, το ∆ώρο Χρι-
στουγέννων και Πάσχα και το επίδοµα
αδείας σε όλα τα ταµεία των κύριων συντά-
ξεων, ενώ καταργούνται και τα δώρα των
επικουρικών συντάξεων. Επιβάλλεται νέα
µείωση στις κύριες και επικουρικές συντά-
ξεις 5% - 15%. Το χαράτσι επιβάλλεται στο
άθροισµα κύριας και επικουρικής σύνταξης
ή άλλης σύνταξης (χηρείας, από άλλο Τα-
µείο), ως εξής:
5% σε συντάξεις 1000 - 1500 €

10% σε συντάξεις 1500 - 2000 €
15% σε συντάξεις > των  2000 €

ΕΕΚΚΑΑΣΣ:: Το επίδοµα κοινωνικής αλλη-
λεγγύης (ΕΚΑΣ), που σήµερα χορηγείται
στο 60ό έτος των συνταξιούχων, θα κατα-
βάλλεται αφού ο ασφαλισµένος κλείσει το
65ο έτος, δηλαδή στα 66 του χρόνια. 

Εφ’ Άπαξ: Μειώνεται έως 83% το εφά-
παξ σε 21 ταµεία πρόνοιας που καταβάλ-
λουν υψηλότερες παροχές σε σχέση µε τις
εισφορές που έχουν εισπράξει (το ΝΑΤ δεν
περιλαµβάνεται σ’ αυτά τα ταµεία) ενώ από
την  1η Γενάρη 2014 πρόκειται να αλλάξει ο
τρόπος υπολογισµού του βοηθήµατος.

Τα νέα µέτρα του πολυνοµοσχεδίου και των ερµηνευτικών εγκυκλίων που ακολούθησαν, λύνουν τα χέρια των εργοδοτών 
για νέα επίθεση στις συλλογικές συµβάσεις εργασίας και στη µείωση µεροκάµατων και µισθών, για µαζικές απολύσεις 
µειώνοντας τις αποζηµιώσεις. Προσαρµόζεται ο χρόνος εργασίας στις ορέξεις της εργοδοσίας. Σαρώνουν κυριολεκτικά 
τις κύριες και επικουρικές συντάξεις, αυξάνουν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης σε όλες τις κατηγορίες, πετσοκόβουν 

τα εφάπαξ αναδροµικά, καταργούν τα ειδικά επιδόµατα ανεργίας, χτυπάνε τα επιδόµατα τέκνων.

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ - ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΥΓΕΙΑ

Ηένταση της γενικότερης αντι-
λαϊκής πολιτικής της ΕΕ και η

επιτάχυνση των διαδικασιών για το
ξεπούληµα των δηµόσιων υποδοµών
- λιµάνια, αεροδρόµια, σιδηρόδροµοι,
οδικοί άξονες - λεωφορειόδροµοι
στους µεγάλους επιχειρηµατικούς οµί-
λους, καθώς και η χρηµατοδότηση
τους µε  ζεστό χρήµα από το Πολυετές
∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο για την πε-
ρίοδο 2014 - 2020, αποτελούν τις
βασικές προτεραιότητες που έκφρα-
σαν στελέχη του Γραφείου του Επι-
τρόπου Μεταφορών Σ.  Κάλλας  στη
συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε,
17  ∆εκέµβρη, στις Βρυξέλλες µε αντι-
προσωπεία της Συντονιστικής Επι-
τροπής Αγώνα για τις Ακτοπλοϊκές
Συγκοινωνίες.

Στη Συντονιστική Επιτροπή συµ-
µετείχαν εκπρόσωποι από εργατικά
κέντρα, ναυτεργατικά σωµατεία, τη το-
πική και περιφερειακή διοίκηση Βο-
ρείου Αιγαίου της Λαϊκής
Συσπείρωσης και µαζικών φορέων
από τα νησιά.

Η Συντονιστική Επιτροπή ανέ-
πτυξε τις εκτιµήσεις και τις προτάσεις
της για τις Ακτοπλοϊκές Συγκοινωνίες
επισηµαίνοντας µεταξύ των άλλων και
τα εξής :

Η κατάργηση του «CABOTAGE»
µε τον αντιλαϊκό κανονισµό 3577/1992
της ΕΕ - απελευθέρωση της ακτο-
πλοΐας νόµος 2932/2001 - όξυνε τον
ανταγωνισµό, ενίσχυσε την εφοπλι-
στική επιθετικότητα χειροτέρευσε την
κατάσταση των ναυτεργατών και συ-
νολικά υποβάθµισε  συγκοινωνιακή
εξυπηρέτηση των νησιών.

Πολλά νησιά αντιµετωπίζουν
έντονα προβλήµατα αποκλεισµού από
τη µείωση της ήδη µικρής συχνότητας
των δροµολογίων των  πλοίων και  τον
παροπλισµό του 50% των ακτοπλοϊ-
κών.

Η Συντονιστική Επιτροπή καλεί
τους εργαζόµενους, τους φτωχούς
αγρότες και επαγγελµατίες  να οργα-
νώσουν την πάλη τους σε κάθε νησί,
σε περιφερειακή και πανελλαδική κλί-
µακα µε το ταξικό εργατικό κίνηµα, για
την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής
της ΕΕ και της  κυβέρνησης Ν∆ -
ΠΑΣΟΚ - ∆ΗΜΑΡ, του κεφαλαίου, για
ριζικές αλλαγές, ώστε κριτήριο της πο-
λιτικής να είναι οι σύγχρονες ανάγκες
του εργαζόµενου λαού και όχι  το κέρ-
δος  των µονοπωλίων.

∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ:
•Κατάργηση του αντιλαϊκού Κανονι-
σµού  3577/1992 της ΕΕ και του νόµου
2932/2001 για τις  ακτοπλοϊκές  µετα-
φορές
•Ενιαίο, δηµόσιο φορέα ακτοπλοϊκών,
αεροπορικών και χερσαίων συγκοι-
νωνιών, που θα λειτουργεί µε κριτήριο
την ικανοποίηση των σύγχρονων ανα-
γκών του εργαζόµενου λαού και όχι το
κέρδος των εφοπλιστών και  των µο-
νοπωλίων.
•Ενιαίο κρατικό φορέα ναυπηγοεπι-
σκευαστικής βιοµηχανίας για την κα-
τασκευή σύγχρονων  πλοίων ο οποίος
θα στηρίζει και θα συνεργάζεται µε
τους συναφείς  κλάδους.
•Μόνιµη σταθερή δουλειά µε συγκρο-
τηµένα εργασιακά και κοινωνικά δι-
καιώµατα (ΣΣΕ, Κοινωνική Ασφάλιση,
συνδικαλιστική οργάνωση) για όλους
τους εργαζόµενους  στις  µεταφορές
και τη ναυπηγοεπισκευαστική βιοµη-
χανία.
• Απρόσκοπτη και τακτική σύνδεση
(ακτοπλοϊκή και αεροπορική) των νη-
σιών µας µεταξύ τους και µε την ηπει-
ρωτική Ελλάδα.
• Ουσιαστική µείωση των ναύλων µε-
ταφοράς επιβατών – οχηµάτων –
εµπορευµάτων, χωρίς η µείωση να
αντισταθµιστεί µε επιδοτήσεις, ή µε
άλλους τρόπους, στον Κρατικό Προϋ-
πολογισµό. Κατάργηση των φόρων
στα αεροδρόµια και λιµάνια.
• ∆ωρεάν εισιτήρια για τους άνεργους,
ειδικές τιµές για ευαίσθητες κοινωνι-
κές οµάδες (συνταξιούχοι, ΝΑΤ, πολύ-
τεκνοι, φοιτητές, φαντάροι, ΑΜΕΑ).
• Βελτίωση των λιµενικών εγκαταστά-
σεων ορισµένων νησιών – µε ευθύνη
του κράτους – που σήµερα είναι  σε
απαράδεκτη κατάσταση.
• Καµία παραχώρηση λιµανιών, αερο-
δροµίων, µαρίνων, νησιών, βραχονη-
σίδων σε ιδιώτες.

Η Συντονιστική Επιτροπή
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΣΒΟΥ 
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΜΟΥ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Ν.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ 
ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΣ Ε.Ν. 
«Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ»

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ 
ΜΑΓΕΙΡΩΝ Ε.Ν.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
για τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες στην ΕΕ! 

(Συνέχεια από τη σελίδα 1)

Κεφάλαιο, κυβέρνηση, Ε.Ε.. επιδιώκουν
να νοµοθετήσουν την κατάργηση της

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και των κλαδικών ΣΣΕ, να εφαρµο-
στεί η ατοµική διαπραγµάτευση για να µειωθεί
ακόµα περισσότερο η τιµή της εργατικής δύ-
ναµης, να αυξηθεί ο βαθµός εκµετάλλευσης
για την ανταγωνιστικότητα και κερδοφορία του
κεφαλαίου.

Σε αυτή την κατεύθυνση εντάσσεται και το
σχέδιο νόµου για την “Ανασυγκρότηση του
ΥΝΑ”, η κατάργηση της ΣΣΕ για τα κατώτερα
πληρώµατα στα ποντοπόρα πλοία και τα
σκάφη αναψυχής αποτελεί προάγγελµα για το
σύνολο των ΣΣΕ στους ναυτεργάτες. 

Οι κλαδικές ΣΣΕ, αποτέλεσαν µια σηµα-
ντική κατάκτηση των εργαζοµένων και ένα
αποτελεσµατικό µέσο για την προστασία τους
από την ακόρεστη δίψα του κεφαλαίου για την
απόσπαση όλο και µεγαλύτερης απλήρωτης
εργασίας, την υπεραξία.

Οι ΣΣΕ αποτέλεσαν τη βάση για τη δηµι-
ουργία και οργάνωση των Συνδικάτων και της
εργατικής νοµοθεσίας. Η υπεράσπιση αυτού
του βασικού δικαιώµατος για την εργατική
τάξη ήταν πάντα αντικείµενο σκληρής πάλης
και διαπραγµάτευσης µε την εργοδοσία και τις
κυβερνήσεις. Τα αποτελέσµατα αυτού του
αγώνα καθορίζονται κάθε φορά από τη δύ-
ναµη της οργάνωσης της εργατικής τάξης και
του συσχετισµού δύναµης στις γραµµές του
συνδικαλιστικού κινήµατος.

Με την ένταξη στην ΕΕ, ο πόλεµος για την
υπονόµευση ως την κατάργηση των ΣΣΕ έγινε
πιο συντονισµένος και ενιαίος. Με την εµφά-
νιση της κρίσης η επίθεση έγινε καθολική και
µεθοδική ενώ το εργατικό συνδικαλιστικό κί-
νηµα βρέθηκε απροετοίµαστο εξαιτίας της
συµβιβαστικής στάσης των δυνάµεων του κυ-
βερνητικού – εργοδοτικού συνδικαλισµού που
αποτελούν πλειοψηφία στη ΓΣΕΕ, την ΠΝΟ και
σε άλλες κλαδικές Οµοσπονδίες. Συµβιβασµός
που εκφράζεται ότι κεφάλαιο και εργασία
έχουν κοινά συµφέροντα, επιµένουν και σή-

µερα να ψάχνουν τον «καλό καπιταλιστή»,
καλλιεργώντας συγχύσεις και αυταπάτες προς
τους εργαζόµενους. Αρνούνται την ταξική
πάλη και τους νόµους κίνησης της ιστορικής
εξέλιξης, αρνούνται ότι η εργατική τάξη είναι η
κινητήρια δύναµη των εξελίξεων µε την ανά-
πτυξη της ταξικής πάλης. 

Με την κατάργηση των ΣΣΕ που προωθεί η
κυβέρνηση, οι συνέπειες για τους εργαζόµε-
νους θα είναι οδυνηρές. ∆εν θα έχουµε µόνο
την άµεση και απευθείας µείωση του µισθού
και του ηµεροµισθίου. Θα έχουµε µείωση σε
σηµαντικό βαθµό των συνολικών ετήσιων απο-
δοχών των εργαζόµενων. 

Οι δυνάµεις του ΠΑΜΕ απορρίπτουν κάθε
πρόταση για µείωση µισθών, περιορι-

σµό δικαιωµάτων και κοινωνικών παροχών στο
όνοµα της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης
και άλλων επιχειρηµάτων µέσω των οποίων οι
καπιταλιστές, οι πολιτικοί και συνδικαλιστικοί
τους υπάλληλοι προσπαθούν να στηρίξουν την
κερδοφορία του κεφαλαίου. 

Οι δυνάµεις του ΠΑΜΕ απαιτούν και παλεύ-
ουν όχι µόνο για την επαναφορά των µισθών

στα επίπεδα που ήταν πριν τις µειώσεις, αλλά
και αυξήσεις των µισθών και βελτίωση συνο-
λικά της θέσης των εργαζόµενων µέσα από την
κάλυψη των αναγκών σε υγεία, παιδεία, πρό-
νοια, αθλητισµό, πολιτισµό, κ.ά.

Απαιτούν να καταργηθούν άµεσα όλα τα
νοµοθετήµατα, νόµοι, δανειακές συµβάσεις
που µείωσαν τους µισθούς και τα ηµεροµίσθια
και γενικά το σύνολο των κοινωνικών κατα-
κτήσεων και των δικαιωµάτων των εργαζοµέ-
νων.

Σε αυτές τις συνθήκες επιβάλλεται σε κάθε
χώρο δουλειάς να διευρύνεται ο προβληµατι-
σµός για το που πάει η κατάσταση, πιο µπορεί

να είναι το µέλλον, τι κί-
νηµα χρειαζόµαστε. 

Σε αυτές τις συνθήκες
παραµένει ακόµα η πλειο-
ψηφία των εργαζοµένων
έξω από την συλλογική
δράση για την αλλαγή
των συσχετισµών δύνα-
µης προς όφελος της ερ-
γατικής τάξης. Τα
ιδεολογήµατα του µηχανι-
σµού της αστικής τάξης
για το συνδικαλιστικό κί-
νηµα «όλοι ίδιοι είναι»,
«όλοι είναι πουληµένοι»,

«µακριά από τα συνδικάτα», καλλιεργούν και
οι δυνάµεις του  κυβερνητικού – εργοδοτικού
συνδικαλισµού για να διατηρούν τους συσχε-
τισµούς της υποταγής τα σχέδια του κεφα-
λαίου.  

Αποτελεί καθήκον για τις ταξικές δυνάµεις
και συµβολή στην ανασύνταξη του εργατικού
κινήµατος η καθηµερινή παρέµβαση για να
πειστεί ο εργαζόµενος να οργανωθεί στο σω-
µατείο του, να νοιώσει ότι τον εκφράζει, ότι θα

τον στηρίξει, ότι είναι δύναµη στα δικά του
χέρια. Να κατανοήσει τον ρόλο και την συλλο-
γική δράση του σωµατείου, να απεγκλωβιστεί
από τα γρανάζια του συµβιβασµού, να συνει-
δητοποιήσει ότι υπερασπίζοντας το «τίποτα δεν
γίνεται, τίποτα δεν αλλάζει», υπονοµεύει τον
ίδιον, την οικογένεια του, την τάξη του, αυτή
η στάση υπηρετεί την εξουσία του κεφαλαίου
και των εκπροσώπων του.

Οι ταξικές δυνάµεις έχουµε υποχρέωση να
διευρυνθεί το περιεχόµενο δράσης των συνδι-
κάτων. Να ασχολείται όχι µόνο µε τα εργα-
σιακά, τα µισθολογικά, αλλά και µε όλες τις
πτυχές της ζωής του εργαζόµενου, την υγεία,
το πολιτισµό, τις σπουδές, τον ελεύθερο χρόνο
κ.ά. 

Η ίδια η πείρα των αγώνων µας διδάσκει ότι
είναι αδύνατος ο συµβιβασµός ανάµεσα στα
µονοπώλια και την εργατική τάξη, τα λαϊκά
στρώµατα. 

Ποια συµµαχία έχει ανάγκη ο λαός; 

Τη συµµαχία των λεγόµενων αντιµνηµονια-
κών δυνάµεων ή τη συµµαχία που εκφράζει τα
συµφέροντα της εργατικής τάξης, των φτω-
χών αγροτών, των αυτοαπασχολούµενων, των
κινηµάτων των γυναικών, της νεολαίας; 

Αυτό που χρειάζεται είναι ένα κίνηµα ανα-
τροπής αυτής της πολιτικής και όχι ένα κίνηµα
του µικρότερου κακού, της συνδιαχείρησης µε
τα µονοπώλια.

Η εργατική – λαϊκή οικογένεια έχει έναν και
µόνο δρόµο. Να προχωρήσει χωρίς φόβο σε
συστηµατική και οργανωµένη απειθαρχία σε
σύγκρουση µε την εξουσία των µονοπωλίων. 

Η ελπιδοφόρα προοπτική είναι η ανασύ-
νταξη του εργατικού κινήµατος ενάντια στις
πολιτικές και συνδικαλιστικές δυνάµεις του κε-
φαλαίου.

Η ελπιδοφόρα προοπτική είναι η οικοδό-
µηση της λαϊκής συµµαχίας της εργατικής
τάξης, των λαϊκών στρωµάτων, να γίνει ο λαός
πρωταγωνιστής,  αφέντης στον πλούτο που
παράγει.  

Η ΠΙΤΑ ΤΗΣ 
ΠΕΣ-ΝΑΤ

Την Τετάρτη, 9 Γενάρη 2013
ώρα 11 το πρωί θα κόψει 
την πρωτοχρονιάτικη πίτα 

η ΠΕΣ-ΝΑΤ
στα γραφεία της 
Κολοκοτρώνη 99 
στον Πειραιά.

Ασφαλιστικό
Αυξάνονται κατά δύο χρόνια τα γενικά

όρια ηλικίας συνταξιοδότησης µε αποτέ-
λεσµα σχεδόν για όλα τα Ταµεία στα 67
χρόνια. Μόνο στην περίπτωση 40 χρό-
νων αδιάλειπτης εργασίας που θα ασφα-
λίζεται, το όριο τίθεται στα 62 χρόνια. 

Στα 67 χρόνια από τα 62 ανεβαίνουν
και τα όρια ηλικίας για τις γυναίκες µε
4.500 ένσηµα, ενώ στις µητέρες µε ανή-
λικα παιδιά από τα 60 εκτινάσσεται στα
67 χρόνια. 

Τα θεµελιωµένα µέχρι 31-12-2012
συνταξιοδοτικά δικαιώµατα, λόγω συ-
µπλήρωσης των κατά περίπτωση απαι-
τουµένων προϋποθέσεων ηλικίας και
χρόνου ασφάλισης δεν θίγονται και µπο-
ρούν να ασκηθούν οποτεδήποτε.

Στα βαρέα και ανθυγιεινά θα έχουµε
σταδιακή αύξηση στα όρια ηλικίας στην
πλήρη και στη µειωµένη σύνταξη (10500
µέρες ασφάλισης µε 7500 στα βαρέα). 

Από την 1η Γενάρη καταργούνται
όλες οι ΣΣΕ και  άλλες νοµοθετικές δια-
τάξεις που αφορούν τη ρύθµιση των
αποδοχών σε ∆ηµόσιο και ∆ΕΚΟ.  

Καταργείται όχι έχει αποµείνει από το
13ο και 14ο µισθό σε ολόκληρο το δηµό-
σιο τοµέα, ΟΤΑ, πρώην ∆ΕΚΟ, νοµικά
πρόσωπα. 

Με την κατάργηση των δώρων οι
αγρότες χάνουν 2 συντάξεις το χρόνο,
ενώ αυξάνονται οι εισφορές τους στον
κλάδο υγείας από 14,65 ευρώ σε 25,87
ευρώ από 1/1/2013.

Όσον αφορά τους ναυτεργάτες το
ελάχιστο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης
λόγω γήρατος από το ΝΑΤ των 50 ετών
από 1-1-2013 αυξάνεται στα 52 έτη., ενώ
από την ίδια ηµεροµηνία ο ελάχιστος
απαιτούµενος για τη συνταξιοδότηση
αριθµός 70 που προκύπτει ως άθροισµα
των ετών συνθετικής ναυτικής υπηρεσίας
και των ετών της ηλικίας του ασφαλισµέ-
νου, διαµορφώνεται στον αριθµό 72.

Υγεία
Το 85% των φαρµάκων που συντα-

γογραφεί ένας γιατρός πρέπει υποχρεω-
τικά να γίνεται  µε βάση τη δραστική
ουσία.  Το 15% του συνόλου των φαρµά-
κων που συνταγογραφεί ο γιατρός µπο-
ρεί να είναι µε βάση την εµπορική
ονοµασία. Αυτό σηµαίνει αύξηση των
πληρωµών των ασθενών, αφού πληρώ-
νουν και τη συµµετοχή 25% και τη δια-
φορά µεταξύ της τιµής πρωτότυπου και
αντίγραφου, που δεν καλύπτει το ταµείο.

Από 1/1/2014 οι ασθενείς θα πληρώ-
νουν 1 ευρώ για κάθε συνταγή στο φαρ-
µακοποιό, το οποίο θα αποδίδεται στον
ΕΟΠΥΥ. Επίσης από 1/1/2014οι ασθε-
νείς θα πληρώνουν 25 ευρώ για την ει-
σαγωγή τους στο νοσοκοµείο. 

Τα ασφαλιστικά ταµεία δε µπορούν
να δαπανούν για φάρµακα κάθε µήνα
πάνω από το 1/12 της ετήσιας προϋπο-
λογισθείσας δαπάνης. Το πλαφόν στη
δαπάνη των ταµείων ανοίγει δρόµο για
περαιτέρω περικοπές στους ασφαλισµέ-
νους.

1300 € 

1700 €

2300 € 

3400 € 

5%

10%

15%

20%

65 €

170 €

345 €

680 €

1235 €

1530 €

1955 €

2720 €

2180 €

3440 €

5640 €

9960 €

Αποδοχές από συντάξεις
(Κύρια και Επικουρική) 

Ποσοστό 
µείωσης

Μηνιαία             
απώλεια

Τελικές αποδοχές 
µετά τις περικοπές

Ετήσια απώλεια µαζί µε                          
τις καταργήσεις δώρων

Αγωνιστικός αναβρασµός στα νησιά
22 φορείς έχουν συσπειρωθεί ήδη στην Συντονιστική Επιτροπή

Αγώνα Σάµου για την Ακτοπλοΐα που πραγµατοποίησε 3 ∆εκέµβρη την
πρώτη της σύσκεψη µε πρωτοβουλία του Ε.Κ. Σάµου. Αποφασίστηκε
η πραγµατοποίηση σειράς κινητοποιήσεων και δραστηριοτήτων µε
πρώτη απ’ όλες την πιο πλατιά ενηµέρωση όλων των υπόλοιπων φο-
ρέων και κυρίως των εργαζοµένων και του λαού του νησιού.

Την έντονη αντίθεσή του στην απαίτηση των εφοπλιστών για µεί-
ωση των τελών καβοδεσίας εκφράζει µε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος
Λεµβούχων Τήνου.
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Προς:
��Υπουργό Ναυτιλίας  
κ.Μουσουρούλη 
��ΥΝΑ / ∆ιεύθυνση 
Εκπαίδευσης 
��ΚΕΣΕΝ / Μηχανικών
��Εφοπλιστικές 
Ενώσεις
��Πανελλήνια Ναυτική 
Οµοσπονδία
��ΜΜΕ

Παρά τις πρόσφατες
υποσχέσεις του Υπουρ-
γού Ναυτιλίας και Αιγαίου
κ. Μουσουρούλη για το
οξυµµένο πρόβληµα στο
ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών στην
κάλυψη όλων των συνα-
δέλφων για την παρακο-
λούθηση κύκλων
µαθηµάτων σε Α’ και Β’
Μηχανικούς και στη δή-
λωση του ότι: «κανείς
Μηχανικός δεν θα µείνει
έξω από τους κύκλους
φοίτησης του ΚΕΣΕΝ»,
σήµερα που ξεκίνησε ο
νέος κύκλος σπουδών το
πρόβληµα παραµένει και
οξύνεται.

Συγκεκριµένα δηµι-
ουργήθηκαν 6 τµήµατα
για τους Β’ Μηχανικούς
και 2 τµήµατα για τους Α’
Μηχανικούς, µε αποτέλε-
σµα 41 συνάδελφοι για
τους Α’ Μηχανικούς έµει-
ναν εκτός τµηµάτων ως
υπεράριθµοι.

Ο Υπουργός στις
αρχές Οκτώβρη στη
Βουλή σε επίκαιρη ερώ-
τηση της βουλευτού του
ΚΚΕ κ. Μανωλάκου είχε
δηλώσει ότι: «Ξεκίνησε η
αξιολόγηση για 202 ωρο-
µίσθιους καθηγητές»,
ενώ στην πράξη παρα-
µένει το πρόβληµα της
έλλειψης εκπαιδευτικού
προσωπικού, ενώ οι θέ-
σεις ναυτοδιδασκάλων
Μηχανικών δεν καλύ-
φθηκαν παρά την προ-
σφορά συναδέλφων να
διδάξουν ακόµα και άµι-

σθοι.
Επίσης σε έγγραφο

του Υπουργείου Ναυτι-
λίας & Αιγαίου / ∆ιεύ-
θυνση Εκπαίδευσης στις
23/11/2012 αναφέρεται
ότι: 

« Ο ελάχιστος προϋ-
πολογισµός των επενδύ-
σεων που
προγραµµατίζουµε για
την αναβάθµιση του συ-
στήµατος Ναυτικής Εκ-
παίδευσης ανέρχεται στο
ποσό των 60 εκατοµµυ-
ρίων Ευρώ. Συνυπολογί-
ζοντας και τις δράσεις
που ήδη υλοποιούνται ο
προϋπολογισµός αυτός
ανέρχεται σε 94 εκατοµ-
µύρια Ευρώ».

Στην πραγµατικότητα
αυτό που ζουν εκπαιδευ-
όµενοι και µετεκπαιδευό-
µενοι είναι η διαλυτική
κατάσταση σε ΚΕΣΕΝ –
ΑΕΝ.

Αυτή η κατάσταση
στο ΚΕΣΕΝ προκαλεί
πρόσθετα προβλήµατα
στον οικονοµικό και
επαγγελµατικό προγραµ-
µατισµό σε βάρος των
συναδέλφων και των οι-
κογενειών τους µε απο-
τέλεσµα να παραµένουν
µεγάλο χρονικό διά-
στηµα στην ανεργία για
να παρακολουθήσουν
ένα κύκλο µαθηµάτων.

Απαιτούµε από τον
Υπουργό να κάνει
πράξη την δέσµευση
του και να προχωρήσει
στην άµεση κάλυψη
των θέσεων σε εκπαι-
δευτικό προσωπικό
και ναυτοδιδάσκαλους
για την απορρόφηση
και των υπολοίπων συ-
ναδέλφων που βρίσκο-
νται εκτός τµηµάτων
ως υπεράριθµοι.
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Στην ΑΕΝ Ασπρο-
πύργου περιό-

δευσε την Πέµπτη 13
∆εκέµβρη το προεδρείο
της ΠΕΜΕΝ, όπου διαπί-
στωσε τις τροµακτικές ελ-
λείψεις σε υλικοτεχνική
υποδοµή σε σηµείο που
να µην υπάρχουν ακόµα
και φωτοτυπικά µηχανή-
µατα, µηχανουργεία που
από την εγκατάλειψη και
τα καλώδια που κρέµονται
εγκυµονεί ο κίνδυνος ηλε-
κτροπληξίας, έλλειψη κα-
θηγητών, ασυντήρητα
κτίρια, αυτά είναι τα στοι-
χεία που συνθέτουν την ει-
κόνα της ΑΕΝ, στην οποία
περιόδευσε 13/12 αντι-
προσωπεία της ΠΕΜΕΝ
µε επικεφαλής τον πρόε-
δρό της Σάββα Τσιµπό-
γλου. Στοιχεία που
αποδεικνύουν τη ραγδαία
υποβάθµιση της δηµόσιας
Ναυτικής Εκπαίδευσης,
για να ανοίξει η πόρτα στις
ιδιωτικές σχολές που θα
«εκδίδουν» «φτηνούς και
πειθήνιους» στο εφοπλι-
στικό κεφάλαιο, ναυτεργά-
τες.

Μιλώντας σε  συγκέ-
ντρωση των σπουδα-
στών, ο Σ. Τσιµπόγλου,
απηύθυνε το κάλεσµα για
συσπείρωση µε τις ταξικές
δυνάµεις, µε την ΠΕΜΕΝ,

για δυναµικές παρεµβά-
σεις και κινητοποιήσεις
ενάντια στην υπονόµευση
της δηµόσιας Ναυτικής
Εκπαίδευσης που είναι
πτυχή της αντιλαϊκής πο-
λιτικής.

Θορυβηµένοι, από την
απήχηση που έχει στους
σπουδαστές η δράση της
ΠΕΜΕΝ, οι δυνάµεις του
εργοδοτικού κυβερνητικού
συνδικαλισµού που κυ-
ριαρχούν στον σύλλογο
των εκπαιδευτικών ΠΕ-
Ε∆ΝΕ και στη διοίκηση
του συλλόγου σπουδα-
στών, την άλλη µέρα σε
µια υποτιθέµενη Γ.Σ., η
οποία ουδέποτε είχε ανα-
κοινωθεί…,  προσπάθη-
σαν να οικειοποιηθούν το
αποτέλεσµα  για τα εκπαι-
δευτικά ταξίδια και την συ-
νέχιση των σπουδών...!

Πήραν, βέβαια, την
απάντηση που τους ταί-
ριαζε από τους ίδιους τους
σπουδαστές και τον αγω-
νιστικό συνδυασµό «∆Η-
ΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Πλοιάρχων-Μηχανικών»
που δήλωσαν ότι δεν τους
είδαν ποτέ στους αγώνες,
που έδωσαν µαζί µε την
ΠΕΜΕΝ και  τους ναυτερ-
γάτες.

Η«γλώσσα» του οπορτουνισµού, δη-
λαδή της σύγχυσης, του τυχοδιωκτι-

σµού, της κοροϊδίας σε βάρος των
εργαζοµένων, η «λογική» ότι είναι «εφικτό»
να ρίξουµε τους κεφαλαιοκράτες στο φιλό-
τιµο για να κερδίζουν λιγότερα, έχουν µια
ευκολία. 

ΟΜΩΣ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ, 
ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ Η ΠΡΑΞΗ:

Στις 12/9/2012 ψηφίστηκε στη Βουλή ο
νόµος 4078/2012 µε βάση τη ∆ιεθνή Σύµ-
βαση Ναυτικής Εργασίας 2006. Τον νόµο
αυτό έκτρωµα ψήφισαν τα κόµµατα Ν∆,
ΠΑΣΟΚ, ∆ΗΜΑΡ, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝ.ΕΛ., η
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ψήφισε «λευκό». Την κατα-
ψήφισε µόνο το ΚΚΕ.

Στις 13/12/2012 η κυβέρνηση συνεχί-
ζοντας το δολοφονικό για τα δικαιώµατα
των εργαζοµένων έργο της έδωσε στη δη-
µοσιότητα το Σχέδιο Νόµου για την Ανα-
συγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας
& Αιγαίου και άλλες διατάξεις. 

Την ίδια µέρα 13/12/2012, ο ΣΥΡΙΖΑ
έβγαλε µια ανακοίνωση για να καταγγείλει
την κυβέρνηση τονίζοντας µεταξύ άλλων ότι
το σ/ν αποκαλύπτει µε τον πλέον επίσηµο
τρόπο τις αντεργατικές προθέσεις της κυ-
βέρνησης και τις δεσµεύσεις της στους
εφοπλιστές και στην τρόικα.

ΤΙ ∆Ε ΛΕΕΙ Ο ΣΥΡΙΖΑ, που ασκεί κρι-
τική στη συγκυβέρνηση για αντιδηµο-
κρατική προώθηση αντεργατικών
µέτρων; 

∆Ε ΛΕΕΙ ότι ψήφισε και µε τα δύο χέρια
το νόµο 4078/2012, που δεν αφήνει τίποτα
όρθιο από τα στοιχειώδη εργασιακά δικαι-
ώµατα των ναυτεργατών, τσακίζει τις Συλ-
λογικές Συµβάσεις Εργασίας,
(προδιαγράφονται µισθοί 550 δολαρίων,
για 48 ώρες εργασία τη βδοµάδα από 40
ώρες που είναι σήµερα) και νοµιµοποιεί το
σύγχρονο δουλεµπόριο των ναυτικών πρα-
κτόρων. 

∆Ε ΛΕΕΙ ότι είναι συνένοχος για όσα
βιώνουν ναυτεργάτες, νησιώτες, εργαζόµε-
νοι, όταν έβαλε φαρδιά πλατιά την υπο-
γραφή του στη Συνθήκη του Μάαστριχτ τη
µήτρα και των µνηµονίων και των ιδιωτικο-
ποιήσεων από την οποία πηγάζει και ο ευ-
ρωπαϊκός κανονισµός 3577/92 της άρσης
του καµποτάζ στην ακτοπλοΐα και τα τουρι-
στικά. 

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ∆ΥΟ ΓΛΩΣΣΕΣ, 
∆ΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΜΠΟΣΑ 

ΚΑΝΤΑΡΙΑ ΘΡΑΣΟΥΣ  

Αλλά και η συνδικαλιστική παράταξη
του ΣΥΡΙΖΑ η ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
που είναι πλειοψηφία στην Ένωση Ναυ-
τών, µε πρόεδρο τον Αντ. Νταλακογιώργο,
σε σχετική ανακοίνωση του σωµατείου στις
14/12/2012, µεταξύ άλλων αναφέρει: 

«Η κυβέρνηση και ο Υπουργός Ε.Ν.
αποδεικνύονται αδίστακτοι υπηρέτες
του εφοπλιστικού κεφαλαίου. Αφού απέ-
τυχε η προσπάθεια να σύρουν τα Ναυτερ-

γατικά Σωµατεία σε ένα προσχεδιασµένο
και προσχηµατικό διάλογο προκειµένου να
αποσπάσουν την αποδοχή και συναίνεσή
τους µε βάση τη ∆ιεθνή Σύµβαση Ναυτικής
Εργασίας του 2006 για την ναυτική εργα-
σία µε την οποία επεδίωκαν οι µισθοί των
Ελλήνων Ναυτεργατών να έχουν ως αφε-
τηρία τα 550 δολάρια µισθός Ναύτη του
ILO». 

► Αν η κυβέρνηση και ο Υπουργός
Ε.Ν. αποδεικνύονται αδίστακτοι υπηρέ-
τες του εφοπλιστικού κεφαλαίου όπως
πολύ σωστά αναφέρει ο πρόεδρος των
Ναυτών και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, πως χα-
ρακτηρίζει το κόµµα του που ψήφισε στη
Βουλή το νόµο έκτρωµα 4078/2012 µε
βάση τη ∆ιεθνή Σύµβαση Ναυτικής Εργα-
σίας του 2006; 

► Αν η κυβέρνηση και ο Υπουργός
Ε.Ν. αποδεικνύονται αδίστακτοι υπηρέ-
τες του εφοπλιστικού κεφαλαίου όπως
πολύ σωστά αναφέρει ο πρόεδρος των
Ναυτών και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, πως χα-
ρακτηρίζει τον εαυτό του που όχι µόνο συµ-
φώνησε µε την εγκριτική πράξη του

Σουµάκη (ΠΑΣΟΚ) τον Ιούλη του 1997,
αλλά χωρίς ντροπή επιχειρηµατολογούσε
και από πάνω διαδίδοντας ότι οι εφοπλι-
στές και το ΥΕΝ, θυσιάζοντας άλλες ειδικό-
τητες, θα κάνουν χάρη στους Ναύτες και θα
παραµείνουν στα ποντοπόρα πλοία! Εν-
δεικτικά αναφέρουµε ότι από τους 6 Έλλη-
νες ναύτες στην οργανική σύνθεση των
ποντοπόρων πλοίων δεν έµεινε κανένας!
Αντικαταστάθηκαν όλοι από χαµηλόµι-
σθους, ανασφάλιστους αλλοδαπούς. 

► Πως χαρακτηρίζει τον εαυτό του,
που στον αγώνα των ναυτεργατών µε την
ακινητοποίηση του ΖΕΝΙΘ, έλεγε ότι είναι
καλύτερα να δεχθούµε το «µικρότερο
κακό» και υπονοµεύοντας ανοιχτά το κύριο
αίτηµα «όχι στην απελευθέρωση της κρου-
αζιέρας», δήλωνε στα τηλεοπτικά παρά-
θυρα, ότι συµφωνεί να έρθουν
κρουαζιερόπλοια µε ξένες σηµαίες αρκεί
«το 15% του πληρώµατος να είναι έλλη-
νες»; 

Και ενώ ο Αντ. Νταλακογιώργος δέ-
χεται µόνο το 15% να έχει εργασιακά-
ασφαλιστικά δικαιώµατα ενώ το 85% να
εργάζεται υπό το καθεστώς της «µαύ-
ρης ανασφάλιστης» εργασίας! την ίδια
ώρα αµολάει µελάνι για να θολώσει τα
νερά, αφού µε άρθρο του στην εφηµε-
ρίδα «ΑΥΓΗ», 30/11/2012, µεταξύ άλλων

αναφέρει: 
«Η ριζοσπαστική αριστερά χρειάζεται

να κάνει ταξική ανάλυση στην σηµερινή ελ-
ληνική ναυτιλία.  Χρειάζεται…. η διατύ-
πωση µιας συνολικής και ενιαίας πρότασης
για ένα άλλο µοντέλο ναυτιλιακής πολιτικής
που θα προσφέρει θέσεις εργασίας στους
ναυτεργάτες και τους εργαζόµενους στον
ευρύτατο χώρο της Ναυτιλίας µε κατοχυ-
ρωµένα και συγκροτηµένα δικαιώµατα».  

► Πως χαρακτηρίζει τον εαυτό του
που µαζί µε τους εργατοπατέρες της
ΠΑΣΚΕ και της ∆ΑΚΕ συµφώνησαν µε τον
όµιλο ΛΟΥΗ και δέχτηκαν τις «ειδικές συν-
θέσεις» κόβοντας δεκάδες θέσεις εργασίας
µε συγκροτηµένα δικαιώµατα; Σήµερα, δύο
χρόνια µετά την ψήφιση του νόµου για την
άρση του καµποτάζ στην κρουαζιέρα, κα-
νένα κρουαζιερόπλοιο του οµίλου ΛΟΥΗ
δεν φέρει την ελληνική σηµαία και δεν απα-
σχολούν κανέναν ναυτεργάτη, µε ΣΣΕ και
ασφάλιση.

► Ο πρόεδρος των Ναυτών µε ανακοί-
νωσή του σχετικά µε την άρση της πολιτι-
κής επιστράτευσης των ναυτεργατών
µεταξύ άλλων αναφέρει: 

«Στην πραγµατικότητα, από την πρώτη
στιγµή που αποφασίστηκε η πολιτική επι-
στράτευση, οι Ναυτεργάτες και οι συνδικα-
λιστικές τους οργανώσεις αγνόησαν,
αψήφησαν και στην πράξη στα δύο αυτά
χρόνια κουρέλιασαν το µέτρο της πολιτικής
επιστράτευσης δείχνοντας την δυναµική
που αναπτύσσεται µέσα από τους οργα-
νωµένους αγώνες και οδηγούν στην ακύ-
ρωση και την ανατροπή των κατασταλτικών
και αυταρχικών µέτρων και µηχανισµών». 

Αυτό που σκόπιµα «ξεχνά» να µας
πει ο Αντ. Νταλακογιώργος, που δε δι-
στάζει να βγαίνει στα κεραµίδια και να κα-
ταγγέλλει, είναι ότι στις 29 Νοέµβρη 2010
ήταν ΑΠΩΝ από την περιφρούρηση της
απεργίας στο λιµάνι του Πειραιά και την
επίθεση που δέχτηκαν οι ναυτεργάτες στο
πλοίο «Φαιστός Παλλάς» από τις δυνάµεις
καταστολής του Υπουργείου Ναυτιλίας. 

Επίσης «ξεχνά» να µας πει και για
την επιστράτευση στις 21 Ιούνη του 2002,
που αµέσως µετά την ανακοίνωσή της, και
ενώ τα ταξικά ναυτεργατικά σωµατεία, το
ΠΑΜΕ, καλούσαν τους ναυτεργάτες σε ορ-
γανωµένη ανυπακοή κι απειθαρχία, άρ-
παξε τη σκυτάλη από την κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ και παρέλασε από όλα τα Μέσα
Μαζικής Ενηµέρωσης και στο πιο κρίσιµο
σηµείο του αγώνα, έσπευσε να καλέσει
τους ναυτεργάτες «να επιστρέψουν στα
πλοία». 

Αυτός είναι ο ρόλος του σε κάθε απερ-
γία, δουλεύει συστηµατικά µε τα επιχειρή-
µατα των εφοπλιστών, προσπαθεί να
αποδιοργανώσει την πάλη των ναυτεργα-
τών και αφού δεν το καταφέρνει εξαφανίζε-
ται από το λιµάνι. 

Τώρα, ο κάθε εργαζόµενος, ο κάθε
ναυτεργάτης έχει και προσωπική ευ-
θύνη. Να ξεχωρίσει φίλους και εχθρούς
ή όσους παριστάνουν τους "φίλους". 

Τα διαπιστευτήριά του συνεχίζει να
δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ στο ελληνικό κεφά-

λαιο, ότι η «αριστερή κυβέρνησή» του δε
θα θίξει τα συµφέροντα και τα προνόµιά
του. Συνεχίζει να σπέρνει αυταπάτες στον
ελληνικό λαό ότι µπορούν να συνυπάρξουν
αρµονικά τα συµφέροντα των κεφαλαιο-
κρατών και των εργαζοµένων. 

Μετά την εµφάνιση Τσίπρα στο Ελλη-
νοαµερικάνικο επιµελητήριο, σειρά είχε η
συνάντησή του µε το προεδρείο της Ένω-
σης Ελλήνων Εφοπλιστών. Σύµφωνα µε το
∆ελτίο Τύπου, που έδωσε στη δηµοσιότητα
ο ΣΥΡΙΖΑ, στη συνάντηση τέθηκαν τα εξής
ζητήµατα:

«Φορολόγηση ναυτιλιακών επιχει-
ρήσεων». Ποια είναι συγκεκριµένα η πρό-
ταση του ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό; Μάλλον θα τη
µάθουµε κατόπιν εορτής.

«Συµβολή της ναυτιλίας στην ανα-
συγκρότηση της ναυπηγικής βιοµηχα-
νίας». Ποιοι αλήθεια θα συµβάλλουν σε
αυτό; Οι Έλληνες εφοπλιστές, που ναυπη-
γούν 450 νέα πλοία σε όλον τον κόσµο και
στην Ελλάδα δε φτιάχνουν ούτε βάρκα;

«Ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρι-
σµού». Να τους θυµίσουµε ποιες είναι οι
θέσεις των εφοπλιστών για την κρουαζιέρα
και την άρση του καµποτάζ; Να τους θυµί-
σουµε τις δικές τους θέσεις, όταν χαρακτή-
ριζαν «εξαλλοσύνες» τους αγώνες των
ναυτεργατών ενάντια σε αυτά τα µέτρα;

«Εργασιακά και µισθολόγιο κατωτέ-
ρων πληρωµάτων µε στόχο την αντιµε-
τώπιση της ανεργίας των Ελλήνων
ναυτικών». Ποια είναι τα κατώτερα πλη-
ρώµατα; Μήπως εννοούν τους µάγειρες,
για τους οποίους έλεγαν ότι είναι υψηλόµι-
σθοι (βλ. προεκλογικές δηλώσεις Τσακα-
λώτου – ΣΥΡΙΖΑ, Ματσαγκάνη – ∆ΗΜΑΡ).
Τι προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν είναι γνωστή η
θέση των εφοπλιστών ότι, για να προσλά-
βουν ναυτεργάτες, πρέπει να συρρικνω-

θούν ακόµη περισσότερο τα εργασιακά και
ασφαλιστικά τους δικαιώµατα;

«Αναβάθµιση της ναυτικής εκπαί-
δευσης και πρακτική άσκηση εκπαιδευ-
οµένων». Εδώ οι εφοπλιστές έχουν έτοιµη
τη λύση και τη διατύπωσαν πρόσφατα στην
κυβέρνηση. Αφού απέκλεισαν 376 σπου-
δαστές από τα εκπαιδευτικά ταξίδια, µε
αποτέλεσµα οι σπουδαστές να κινδυνεύ-
ουν να χάσουν τη χρονιά τους, ακόµα και
να διαγραφούν από τις σχολές, τώρα επα-

νέρχονται και αξιώνουν ότι για να τους εξα-
σφαλίσουν εκπαιδευτικό ταξίδι θα πρέπει
να επιδοτηθούν «χοντρά».

Με βάση τα παραπάνω ερωτήµατα θα
πρέπει να εξηγήσει αναλυτικά ο ΣΥΡΙΖΑ
ποιες είναι οι θέσεις του στον τοµέα της
ναυτιλίας.

«Όλα τα λεφτά» στο ∆ελτίο Τύπου, που
δείχνει και τον προσανατολισµό τους, είναι
η αναφορά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ότι:
«Η ελληνική ναυτιλία πρέπει να διατη-
ρήσει τον πρωτεύοντα ρόλο της παγκο-
σµίως και ταυτόχρονα αυτό πρέπει να
αντιστοιχεί σε αυξηµένο όφελος για το
σύνολο της κοινωνίας και της ελληνικής
οικονοµίας».

∆εν ξέρουµε αν εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ πι-
στεύουν ότι όλα αυτά τα χρόνια η πρωτιά
των Ελλήνων εφοπλιστών οφείλεται «στο
δαιµόνιο της φυλής», όπως λένε κάποιοι.

Σε κάθε περίπτωση οφείλουµε να τους
θυµίσουµε αυτό που όλοι γνωρίζουν και ιδι-
αίτερα οι ναυτεργάτες. Ότι οι Έλληνες εφο-
πλιστές απέκτησαν «πρωτεύοντα ρόλο
παγκοσµίως», δηλαδή βελτίωσαν την αντα-
γωνιστικότητά τους πατώντας επί πτωµά-
των:

Με την άγρια εκµετάλλευση των ναυ-
τεργατών -Ελλήνων και ξένων- και το πέ-
ταγµα στην ανεργία χιλιάδων µέσω της
αλλαγής στη σύνθεση των πληρωµάτων.
Με το τελευταίο Σχέδιο Νόµου για την
«Ανασυγκρότηση του ΥΝΑ», καταργούνται
οι Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας για τα
κατώτερα πληρώµατα στα ποντοπόρα και
τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, ενώ ανοίγει
ο δρόµος και για τις υπόλοιπες κατηγορίες
πλοίων. Φτάνουν ακόµη και στο σηµείο να
επιτάσσονται πλοία και πληρώµατα, που
δεν εκτελούν δροµολόγια, ακόµα και σε πε-
ρίπτωση απεργιακής κινητοποίησης.

Με τις τεράστιες και προκλητικές φορο-
απαλλαγές που απολαµβάνουν, την ίδια
στιγµή που στο νέο φορολογικό νοµοσχέ-
διο αυξάνεται ο φόρος στις αµοιβές των
ναυτεργατών και διαµορφώνεται στους
αξιωµατικούς από 6% σε 15% και για το
κατώτερο πλήρωµα από 3% σε 10%.

Με τη συρρίκνωση της ελληνικής ναυ-
πηγοεπισκευαστικής βιοµηχανίας και τη
ναυπήγηση πλοίων σε χώρες µε χαµηλά
µεροκάµατα.

Όταν εποµένως λες ότι πρέπει να δια-
τηρηθεί η ανταγωνιστικότητα των εφοπλι-
στών, αυτό σηµαίνει ότι δέχεσαι όλους τους
παράγοντες και τα µέτρα, που ενισχύουν
αυτήν την ανταγωνιστικότητα.

ΥΓ: Το συγκεκριµένο πλαίσιο είναι βέ-
βαιο ότι θα το προσυπέγραφαν άνετα τόσο
η κυβέρνηση, όσο και τα υπόλοιπα κόµ-
µατα του κεφαλαίου και ευρωµονόδροµου.

∆ηµοσιεύτηκε 14/12/2012 
στο portal «902.gr» 

Να σταµατήσει η υπονόµευση 
της δηµόσιας 

ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

Ασήκωτοι φόροι και χαράτσια
Με το  νέο φορολογικό ν/σ, που ψηφίζεται

αυτές τις µέρες στη Βουλή, 
η συγκυβέρνηση Ν∆ - ΠΑΣΟΚ - ∆ΗΜΑΡ 

κλιµακώνει τη βάρβαρη 
αντιλαϊκή επίθεση του κεφαλαίου. 

Στην κορυφή οι εφοπλιστές  
...στον πάτο οι ναυτεργάτες 

Ακόµη και σε περίοδο παρατεταµένης πα-
γκόσµιας οικονοµικής κρίσης του καπι-

ταλιστικού τρόπου παραγωγής οι Έλληνες
εφοπλιστές συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν στην
παγκόσµια ναυτιλιακή βιοµηχανία. Ενδεικτικό
είναι ότι στο Top 100 στη Lloyd’s List περιλαµ-
βάνονται 14 Έλληνες εφοπλιστές και µάλιστα 2
από αυτούς στην πρώτη 5άδα.

Ο ελληνόκτητος εµπορικός στόλος, σύµφωνα
µε την ετήσια έκθεση της UNCTAD, κατέχει την
πρώτη θέση µε βάση τη µεταφορική ικανότητα
(dwt) και αριθµεί 3.321 πλοία 224.051.881 dwt
16,10% στον παγκόσµιο στόλο. 

Το 2012 οι Έλληνες πλοιοκτήτες διέθεσαν
κεφάλαια 3,8 δισ. δολάρια για την αγορά 217
πλοίων «2nd hand» και ακόµη 4 δισ. δολάρια για
την παραγγελία 97 νέων πλοίων, ενώ συνολικά
τα υπό ναυπήγηση πλοία τους ανέρχονται σε
450, αλλά ούτε κουπί στα ναυπηγεία της χώρας.  

Πρόκειται για στοιχεία που επιβεβαιώνουν
ότι οι Ελληνες εφοπλιστές ακόµα και σε περίοδο
βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης, εξακολουθούν να
«βγάζουν» αµύθητα κέρδη.

Από πού προκύπτει αυτή η κερδοφορία; Από
την εκµετάλλευση των ναυτεργατών, που βιώ-
νουν την ανεργία και την εξαθλίωση, τα δουλε-
µπορικά κυκλώµατα, την καταλήστευση του ΝΑΤ
µε τις συντάξεις-πείνας. τις απανωτές µειώσεις
των οργανικών συνθέσεων, την αφαίρεση εργα-
σιακών δικαιωµάτων, τη «µαύρη εργασία», την
τροµοκρατία. 

Οι ναυτεργάτες είναι η δύναµη που κρατά τα
πλοία εν κινήσει και αν το συνειδητοποιήσουν
µπορούν µε την οργάνωση της πάλης µε τους ερ-
γαζόµενους της στεριάς, µε τη λαϊκή συµµαχία
θα διεκδικήσουν τον ιδρώτα τους, τον πλούτο
που παράγουν, πετώντας από το σβέρκο τους τα
παράσιτα της κοινωνίας.

ΤΣΙΠΡΑΣ - ΣΥΡΙΖΑ: Οι Έλληνες εφοπλιστές να παραµείνουν πρώτοι στον κόσµο...

�εκέµβρης 2012

Από τη µια τα λαϊκά στρώµατα, από το Γε-
νάρη του 2013, θα βρεθούν αντιµέτωπα

µε νέα ασήκωτα χαράτσια και ακόµη πιο βαριά
φορολογία, που διαµορφώνουν όρους και προϋ-
ποθέσεις για την εξάπλωση της σχετικής και από-
λυτης φτώχειας σε µεγαλύτερα τµήµατα του
πληθυσµού. 

Αυξάνεται η φορολογία των Ελλήνων ναυ-
τεργατών που φτάνουν το 15%, από 10% που
ήταν για τους αξιωµατικούς, και σε 10%, από
3% που ήταν για τα κατώτερα πληρώµατα, για
τις αµοιβές που θα αποκτήσουν από το ηµε-
ρολογιακό έτος 2013 και τα επόµενα χρόνια.

Καταργείται το κουτσουρεµένο αφορολόγητο
(σήµερα 5.000 ευρώ) και καθιερώνεται νέα φορο-
λογική κλίµακα µε τρία µόνο κλιµάκια (από 8 σή-
µερα) για µισθωτούς - συνταξιούχους, που
διαµορφώνεται ως εξής:
��  22% για τα πρώτα 25.000 ευρώ  
��  32% για ποσά  25.000 - 42.000 ευρώ
��  42% για τα επιπλέον ποσά.

Καταργούνται οι φοροαπαλλαγές για τα προ-
στατευόµενα παιδιά, στοιχειώδεις δαπάνες δια-
βίωσης, τόκους στεγαστικών δανείων, νοίκια,
φροντιστήρια παιδιών κ.ά. Τάχα σε αντικατάσταση
αυτών θα δοθεί, υπό προϋποθέσεις, «έκπτωση
φόρου» 2.100 ευρώ για εισοδήµατα µέχρι 21.000
ευρώ. Για εισοδήµατα πάνω από 21.000 ευρώ η
«έκπτωση» θα µειώνεται κατά 100 ευρώ για κάθε
1.000 ευρώ εισοδήµατος, µέχρι να εξαντληθεί η
προβλεπόµενη «επιστροφή» στο επίπεδο εισο-
δήµατος πάνω από 42.000 ευρώ. Καλά κρατεί και
η ληστεία µε το κόλπο των «τεκµηρίων». 

Αυτοτελής φορολόγηση 10% µέχρι 33% στα
εισοδήµατα από νοίκια. Ο φόρος στους τόκους
καταθέσεων αυξάνεται στο 15% (από 10%).
Φόρος «υπεραξίας», ανάλογα µε την παλαιότητα,
µπαίνει στις αγοραπωλησίες ακινήτων. Από την
άλλη, προβλέπονται παραπέρα ελαφρύνσεις για
τα µονοπώλια, ισχυρούς επιχειρηµατικούς οµί-
λους, εφοπλιστές και άλλα σαπρόφυτα, µέχρι και
η διά νόµου κατάργηση κάθε φόρου για τους τρα-
πεζίτες. 

Από την άλλη µειώνεται η φορολογία στα
διανεµόµενα και αδιανέµητα κέρδη, στα

µερίσµατα, από το 25% στο 10%. Η πρόκληση
φτάνει στο απόγειό της µε την πλήρη φορολογική
ασυλία που δίνεται στους ντόπιους τραπεζίτες,
για τους οποίους καθιερώνουν και το λεγόµενο
«αναβαλλόµενο φόρο» για περίοδο 30 ετών! 

Η ίδια απαλλαγή προβλέπεται και για τις εται-
ρείες που είχαν κρατικά οµόλογα ενώ στη ρύθ-
µιση δεν υπάγονται οι µικρο-οµολογιούχοι,
αποταµιευτές που τους καταλήστεψαν µε το «κού-
ρεµα». 

Επιβάλλει φόρο (αυτόν τον ελάχιστο που πλη-
ρώνουν τα πλοία µε ελληνική σηµαία µε βάσει το
αµφιλεγόµενο µέτρο των κόρων κόρους καθαρής
χωρητικότητας) και στα υπό ξένη σηµαία πλοία
εφ’ όσον τα διαχειρίζεται εταιρεία εγκατεστηµένη
στην Ελλάδα µε τις διατάξεις του άρθ. 25 του ν.
27/75.

Η όποια «επιβάρυνση» του εφοπλιστικού κε-
φαλαίου αντισταθµίζεται µε παραγραφή του
φόρου στην 5ετία! Άλλωστε σύµφωνα µε την έκ-
θεση αξιολόγησης του Υπ. Οικ. (σελ. 211) «...ο
εξορθολογισµός του φορολογικού συστήµατος θα
βελτιώσει συνολικά την ανταγωνιστικότητα του
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος».
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ΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΝ4
Συνθλίβουν τα εργασιακά 

κοινωνικοασφαλιστικά 
δικαιώµατα των ναυτεργατών

ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ & ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
αφήνουν τους ναυτεργάτες  
απλήρωτους και νηστικούς 

Κυβέρνηση – Ευρωπαϊκή
Ένωση – Τρόικα, µε τα δύο
σχέδια Νόµων, για την «Φορο-
λογία» και την «Ανασυγκρό-
τηση του Υπουργείου
Ναυτιλίας & Αιγαίου και άλλες
διατάξεις», συνθλίβουν τα ερ-
γασιακά, κοινωνικοασφαλι-
στικά δικαιώµατα των
ναυτεργατών, των εργαζοµέ-
νων, εντείνεται η φοροληστεία
σε βάρος του λαϊκού εισοδή-
µατος,  για την ανταγωνιστι-
κότητα και κερδοφορία του
κεφαλαίου.

Στο φορολογικό νοµοσχέ-
διο, άρθρο  1 παράγραφος 8,
αυξάνεται ο φόρος στις αµοιβές
των ναυτεργατών και διαµορφώ-
νεται στους αξιωµατικούς από
6% σε 15% και για το κατώτερο
πλήρωµα από 3% σε 10%.

Στο Σχέδιο Νόµου για την
«Ανασυγκρότηση του ΥΝΑ»,
για πρώτη φορά µετά το 1944
της Κυβέρνησης του Καΐρου, στο
άρθρο 17, καταργούνται οι Συλ-
λογικές Συµβάσεις Εργασίας για
τα κατώτερα πληρώµατα στα
ποντοπόρα και τα ιδιωτικά
σκάφη αναψυχής, ενώ ανοίγει ο
δρόµος και για τις υπόλοιπες κα-
τηγορίες πλοίων.

Στο άρθρο 36, ξεπουλάει τα
λιµάνια και τις υποδοµές. Συγκε-
κριµένα τα λιµάνια της χώρας τα
χωρίζει σε α) Αττικό Λιµενικό ∆ί-
κτυο, β) ∆ίκτυο Λιµένων Βορείου
Ελλάδας γ) ∆ίκτυο Λιµένων ∆υ-
τικής Ελλάδας και δ) Οργανισµό
Λιµένα Ηρακλείου. ∆ηµιουργεί
Γενικές ∆ιευθύνσεις Αξιοποίη-
σης και Ανάπτυξης (Γ∆ΑΑ) και
σκοπός τους είναι: «Η επιχειρη-
σιακή και τεχνική υποστήριξη
της ∆ιοίκησης της εταιρείας και
του αρµόδιου Υπουργού Ναυτι-
λίας στις διαδικασίες ανάπτυξης
επενδύσεων, αποκρατικοποιή-
σεων, ιδιωτικοποιήσεων, παρα-
χωρήσεων, συνεργασιών, και
συνεργειών µε ιδιώτες και κάθε
µορφής επιχειρηµατικής πρωτο-
βουλίας που συνδέεται µε την
ανάπτυξη και αξιοποίηση των λι-
µένων του ∆ικτύου».

Στο άρθρο 43, καταργεί την
Πλοηγική Υπηρεσία, την ιδιωτι-
κοποιεί και ιδρύει την «Πλοηγική
Α.Ε.» απολύοντας όλο το προ-
σωπικό που υπηρετεί µέχρι σή-
µερα.

Στο άρθρο 27, «Εγκατά-
σταση αλλοδαπών επιχειρή-
σεων», διατηρεί τα προνόµια
του νόµου 27/1975 «Περί φορο-
λογίας πλοίων», τον επεκτείνει

και για την εγκατάσταση γρα-
φείων ή υποκαταστηµάτων αλ-
λοδαπών επιχειρήσεων και δίνει
επίσης αυτή την δυνατότητα να
παρέχεται κατ’ εξαίρεση και σε
ναυτιλιακές επιχειρήσεις, πλοιο-
κτήτριες ή διαχειρίστριες, ναυα-
γοσωστικών ή ρυµουλκών
πλοίων υπό ξένη σηµαία οποι-
ασδήποτε χωρητικότητας.

Στο σχέδιο Νόµου επαναφέ-
ρει το Λιµενικό Σώµα στο ΥΝΑ
αλλά ταυτόχρονα στο άρθρο 11
«Έλεγχος ∆ιαχείρισης Ασφά-
λειας Πλοίων και Λιµενικών
Εγκαταστάσεων» δίνει την δυ-
νατότητα να παρέχουν υπηρε-
σίες και ιδιωτικές εταιρείες
φύλαξης.

Στο άρθρο 33, δύναται να
επιτάσσονται πλοία και πληρώ-
µατα που δεν εκτελούν δροµολό-
για ακόµα και σε περίπτωση
«κατάσχεση του πλοίου, απερ-
γιακή κινητοποίηση του πληρώ-
µατος έως και κάθε άλλη αιτία
εξαιτίας της οποίας το πλοίο διέ-
κοψε την εκτέλεση των δροµολο-
γίων».

Το σχέδιο Νόµου είναι δια-
µορφωµένο στα πλαίσια της ∆α-
νειακής Σύµβασης και των
Μνηµονίων προς όφελος του µε-
γάλου κεφαλαίου, συνθλίβει ερ-
γασιακά, κοινωνικοασφαλιστικά
δικαιώµατα των ναυτεργατών,
των εργαζοµένων.

Είναι το προανάκρουσµα
της οριστικής άρσης του
Cabotage στα Επιβατηγά πλοία,
παραδίδονται υποδοµές και
ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες µε
αποτέλεσµα την αποµόνωση
των νησιωτών, την εκποίηση και
παράδοση του πλούτου της
χώρας στις ορέξεις των µονοπω-
λίων.

Η χώρα µας βρίσκεται στη
συµβολή 3 ηπείρων, µε γεω-
στρατηγική σηµασία και τερά-
στιες πλουτοπαραγωγικές
δυνατότητες. Με αυτή την πολι-
τική οξύνονται οι ιµπεριαλιστικοί
ανταγωνισµοί και οι πόλεµοι για
τον έλεγχο της περιοχής µε θύ-
µατα τους λαούς.

Καλούµε τους ναυτεργά-
τες, τους εργαζόµενους, τις
ναυτεργατικές και άλλες συν-
δικαλιστικές οργανώσεις, τους
φορείς να οργανώσουµε την
πάλη µας µε πολύµορφους
αγώνες και απεργιακούς, να
απαιτήσουµε µια άλλη πολι-
τική προς όφελος της εργατι-
κής λαϊκής οικογένειας.

Σε επίσχεση εργασίας
βρίσκονται από τις

29 Νοέµβρη οι ναυτεργάτες
του Ε/Γ - Ο/Γ πλοίου
«ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», της
εταιρείας «VENTOURIS
SEA LINES».

Η εταιρία οφείλει στους
ναυτεργάτες, οι οποίοι
έχουν ξεκινήσει επίσχεση
εργασίας, µισθούς από 3 και
σε ορισµένους µέχρι 6
µηνών. Και όχι µόνο επιδιώ-
κει να «φάει» τα δεδουλευ-
µένα, αλλά χωρίς να
λογοδοτήσει, και για την
ακρίβεια µε την κάλυψη του
υπουργείου Ναυτιλίας, ακι-
νητοποίησε και το πλοίο στο
λιµάνι του Πειραιά αφήνο-
ντας ξεκρέµαστους τους νη-
σιώτες των ∆. Κυκλάδων.

Μισθούς από τον
Ιούλη που τους

χρωστά η διαχειρίστρια
εταιρεία «CRETA LINES»
διεκδικούν κι οι ναυτεργά-
τες του «ΕΛΛΗ Τ» που βρί-
σκονται σε επίσχεση
εργασίας. Παρά τις οφειλές,
χτες η πλοιοκτήτρια εται-
ρεία (σε αυτή δηλαδή που
ανήκει το πλοίο)
«ROMONT SHIPPING»,
έστειλε εξώδικο στον πλοί-
αρχο του πλοίου αξιώνοντας
να κλείσει το ναυτολόγιο,

που σηµαίνει πρακτικά να
απολυθούν οι ναυτεργάτες. 

Ακόµα και αυτή η νοµο-
θεσία που είναι κοµµένη
στα µέτρα των εφοπλιστών
προβλέπει ότι δεν µπορεί να
κλείσει το ναυτολόγιο αν
δεν καταβληθούν τα δεδου-
λευµένα.

Τα ταξικά σωµατεία
ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ,
ΠΕΕΜΑΓΕΝ απαιτούν από
τη ∆ιεύθυνση Ναυτικής Ερ-
γασίας του υπουργείου
Ναυτιλίας και το Κεντρικό
Λιµεναρχείο να µην πραγ-
µατοποιηθεί καµία πράξη
κλεισίµατος του ναυτολο-
γίου αν δεν καταβληθούν τα
λεφτά στους ναυτεργάτες.

Επίσχεση εργασίας
πραγµατοποιεί από

την Πέµπτη 20 ∆εκέµβρη
και το πλήρωµα του Ε/Γ-
Ο/Γ πλοίου «Πηνελόπη Α»,
του εφοπλιστή Μίµη Αγού-
δηµου, που δροµολογείται
στη γραµµή Ραφήνα - Άνδρο
- Τήνο - Μύκονο. 

Μάχη για να πληρωθούν
συνεχίζουν να δίνουν µε επί-
σχεση εργασίας στην Ηγου-
µενίτσα και οι ναυτεργάτες
του Ε/Γ- Ο/Γ πλοίου «ΙΟ-
ΝΙΑΝ ΣΚΑΪ» που ανήκει
επίσης στην εταιρεία
«AGOUDIMOS LINES».

Στα θέµατα που συζητήθηκαν στο
συνέδριο για τον Απολογισµό –

Προγραµµατισµό ∆ράσης – Οικονοµικό
Απολογισµός (2007 – 2012),  στην πράξη
για αυτά τα θέµατα ελέγχεται µόνον ο Γ.Γ.
γιατί µε βάση το ισχύον καταστατικό,  η δι-
οίκηση που αποτελείται από τον Γ.Γ. και
τους 14 προέδρους των σωµατείων, κα-
νένα συνέδριο δεν εκλέγει την διοίκηση,
διορίζονται εξ οφιτσίου, δεν ελέγχονται, δεν
απολογούνται σε κανένα όργανο της οµο-
σπονδίας αλλά ασκούν την διοίκηση της
ΠΝΟ.

Αυτός πού εκλέγεται και ελέγχεται είναι
µόνον ο Γ.Γ. από το Συνέδριο, που είναι
ένας από τους 15 που αποτελούν την Εκτε-
λεστικής Επιτροπή της ΠΝΟ.

Το σώµα που τον εκλέγει είναι ακρωτη-
ριασµένο µε τον περιορισµό του 1/10 επί
του συνόλου του αριθµού των ψηφισάντων
στα ναυτεργατικά σωµατεία, ενώ σύµφωνα
µε τους ψηφίσαντες έπρεπε να είναι 110
αντιπρόσωποι στο συνέδριο εµφανίζονται
µόνο 76! 

Οι δυνάµεις της ΝΣΚ, του ΠΑΜΕ, έβα-
λαν το ζήτηµα σε αυτές τις εξελίξεις τι συν-
δικαλιστικό κίνηµα χρειαζόµαστε οι
ναυτεργάτες και οι εργαζόµενοι. Σε ποια
βάση ενωνόµαστε και συγκροτούµε συνδι-
καλιστικές οργανώσεις των εργαζοµένων,
σε ποια κατεύθυνση αγωνιζόµαστε.

Αυτό που επιβάλλεται είναι ένα κίνηµα
ταξικό, καρφί στο µάτι της πλουτοκρατίας,
οργανωµένο και προσανατολι-
σµένο απέναντι στην εργοδο-
σία, τους νόµους και το κράτος
της, µαζικό, οργανωµένο στον
τόπο δουλειάς και τον κλάδο. Κί-
νηµα απαλλαγµένο από τους
ανθρώπους της εργοδοσίας,
που θα στηρίζεται και θα ανα-
πτύσσει την κοινωνική συµµα-
χία που δε θα παλεύει µόνο για
επιµέρους βελτιώσεις αλλά για
το σύνολο των αναγκών της λαϊ-
κής-εργατικής οικογένειας, κί-
νηµα που θα βάζει στην ηµερήσια διάταξη
το κεντρικό πρόβληµα – ερώτηµα που
πρέπει να απαντήσει η εργατική τάξη, οι
εργαζόµενοι. 

Ανάπτυξη για τον λαό µε απαλλαγή
από τον ζυγό των µονοπωλίων και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ανάπτυξη για
τα µονοπώλια µε το λαό εξαθλιωµένο.

Ένα τέτοιο κίνηµα µε αυτά τα χαρα-
κτηριστικά µπορεί να οδηγήσει στην πραγ-
µατική λύτρωση την εργατική τάξη και τα
λαϊκά στρώµατα, για την δική τους εξουσία.

Στον απολογισµό του συνεδρίου περι-
γράφεται ότι: «∆ύο είναι τα χαρακτηριστικά
που προσδιορίζουν τη φυσιογνωµία της
Ελληνικής εµπορικής ναυτιλίας, το πρώτο
αφορά την σταθερή µείωση του αριθµού
των ελλήνων και αύξηση των αλλοδαπών
ναυτεργατών που απασχολούνται σε υπό
ελληνική σηµαία πλοία και το δεύτερο,
στην µείωση του αριθµού των υπό ελλη-
νική σηµαία πλοίων».

Καµία αναφορά στην αιτία, γιατί αυξά-
νεται η «µαύρη» ανασφάλιστη εργασία,
γιατί διευρύνονται οι εργασιακές συνθήκες
«γαλέρας» µε την πλειοψηφία των ναυτερ-
γατών θύµατα των διεθνών δουλεµπορι-
κών κυκλωµάτων σε συνεργασία µε την
εργατική αριστοκρατία των εφοπλιστικών
εταιρειών!

∆εν είχαµε καµία ψευδαίσθηση
για τις δυνάµεις του κυβερνητι-

κού – εργοδοτικού συνδικαλισµού, τις
παρατάξεις ∆ΑΚΕ-ΠΑΣΚΕ-ΑΠ, των πο-
λιτικών δυνάµεων Ν∆-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ,
που αποτελούν πλειοψηφία και στην
ΠΝΟ, να αποδεχτούν ότι η πολιτική της
ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας
του κεφαλαίου έχει δηµιουργήσει αυτή
την κατάσταση, ότι αυτή η πολιτική

προκάλεσε την κρίση στην χώρα µας
και διεθνώς.

Αυτές οι δυνάµεις στήριξαν και στηρί-
ζουν αυτή την πολιτική. Είναι θιασώτες του
«κοινωνικού εταιρισµού» και του «κοινωνι-
κού διαλόγου», δεν θέλουν ούτε ένα
γράµµα να αλλάξει από το αντιδηµοκρα-
τικό – αντιδραστικό καταστατικό, θέλουν να
διατηρούν τον εφοπλιστικό εναγκαλισµό,
να επεκτείνεται η «µαύρη», ανασφάλιστη
εργασία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, µε
την στάση τους τορπιλίζουν τις αποφάσεις
της «Πολιτικής των Αθηνών» για την  εφαρ-
µογή της αρχής «ίση αµοιβή για ίση ερ-
γασία» ανάλογα µε την ειδικότητα,
συλλέγουν χρήµατα από Έλληνες και αλ-
λοδαπούς ναυτεργάτες σε συνεργασία µε
την ITF αδιαφορώντας για τα δικαιώµατα
τους. 

Σε αυτό το συνέδριο της ΠΝΟ, οι
δυνάµεις του οπορτουνισµού,

της πλειοψηφίας της διοίκησης της
ΠΕΝΕΝ, έβγαλαν ανοιχτή επιστολή,
που την έκαναν και αφίσα, εκτοξεύο-
ντας λάσπη στις θέσεις και την στάση
της ΝΣΚ, των ταξικών σωµατείων
ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ.

O «λαγός» του εφοπλιστικού κεφα-
λαίου, πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ, δεν διστά-
ζει να καλέσει σε «ενότητα» τις ταξικές
δυνάµεις, που καταγγέλλει,  για την αντι-
κατάσταση του ...«υπερήλικα  σηµερινού
Γ.Γ. της ΠΝΟ Γιάννη Χαλά» από «πρό-

σωπο κοινής αποδοχής» χωρίς να χρεια-
σθεί ...«να λύσουµε ιδεολογικές και
πολιτικές διαφορές ούτε και παραταξιακές
διαφορές» γιατί όπως λέει ...«εκείνο το
οποίο καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε
είναι µια κοινή και συµφωνηµένη αναφορά
στα προβλήµατα και στην στρατηγική για
την αντιµετώπισή τους»…! 

Μα ακριβώς η στρατηγική, που
απορρέει από την ιδεολογία και καθο-
ρίζει την τακτική, είναι η γραµµή σύ-
γκρουσης του ταξικού εργατικού
κινήµατος µε τον εργοδοτικό κυβερνη-
τικό συνδικαλισµό και τις δυνάµεις του
οπορτουνισµού, (AΠ/ΣΥΡΙΖΑ), που συ-
γκροτούν το αντι-ΠΑΜΕ µέτωπο.

Αθροίζοντας ανόµοια είδη, δηλαδή δυ-
νάµεις ...«που έχουν αναφορά, είτε φρα-
στικά είτε πραγµατικά, τα προβλήµατα των
ναυτεργατών και τις διεκδικήσεις τους»,
που τους βγάζει 35 (46,6%) επί συνόλου
75 αντιπροσώπων του ακρωτηριασµένου
από το αντιδραστικό καταστατικό σώµατος
του συνεδρίου της ΠΝΟ…, εκφράζει τη
…«βεβαιότητα και σιγουριά» ότι ...«για
πρώτη φορά αγγίζουν και ξεπερνούν την
πλειοψηφία»...! 

Αυτό που στόχευε ήταν να παρασύ-
ρει τις ταξικές δυνάµεις, που καταγγέλ-
λει, σε µια συνεργασία χωρίς αρχές και
στόχους, για να µπορεί να υπονοµεύει
τον Γ.Γ. και την οργάνωση του αγώνα
των ναυτεργατών, της εργατικής τάξης,
των εργαζοµένων. 

Στο συνέδριο ήταν απόντες, δεν ήρθαν
να υποστηρίξουν τις θέσεις τους, εµφανί-
στηκαν µόνον 2 αντιπρόσωποί τους µετά
από ώρες, δεν τοποθετήθηκαν έµειναν ως
παρατηρητές. Η πλειοψηφία της ∆ιοίκησης
της ΠΕΝΕΝ συνέχισε µε νέες προβοκατό-

ρικες δηλώσεις µετά το συνέδριο (δελτίο
τύπου, άρθρα). 

Ηλάσπη τους δεν βρίσκει έδαφος, οι
ναυτεργάτες, γνωρίζουν ποιοι είναι

οι εχθροί και οι φίλοι τους, γνωρίζουν ποιοί
είναι οι υπονοµευτές, οι προβοκάτορες, οι
απόντες από τους αγώνες, γνωρίζουν
ποιοι συναλλάσσονται µε τους εφοπλιστές
και τις κυβερνήσεις, ποιοι υπογράφουν
ΣΣΕ αίσχους σε βάρος τους, ποιοι συµ-
φωνούν µε το «λιγότερο κακό» για οργανι-
κές συνθέσεις µε ελάχιστους ναυτεργάτες
µε δικαιώµατα, ποιοι λένε στους ναυτεργά-
τες «µην µιλάς, µην ζητάς, οι καιροί είναι
δύσκολοι, πάλι καλά που δουλεύεις». 

Είναι αυτοί, που στα λόγια δηλώνουν
«αριστερά» και «Αυτόνοµη Παρέµβαση»
και στην πράξη συµφωνούν να προηγη-
θούν ακόµα και της νοµοθεσίας, για την
µείωση της τιµής της εργατικής δύναµης,
υπογράφουν Συλλογικές Συµβάσεις Ερ-
γασίας αίσχος, µε µείωση πάνω από
15%, όπως η Οµοσπονδία των Ιδιωτικών
Υπαλλήλων που η Αυτόνοµη Παρέµβαση
είναι πλειοψηφία µε πρόεδρο τον Θ. Βασι-
λόπουλο µέλος της ∆ιοίκησης της ΓΣΕΕ.  

Ορµώµενοι από αυτή την Σύµβαση
ο ΣΕΕΝ απαίτησε στην τελευταία συνά-
ντηση µε την ΠΝΟ στις διαπραγµατεύ-
σεις για την ΣΣΕ µείωση 15% των
αποδοχών, 30% µείωση των Γενικών
Υπηρεσιών από τις οργανικές συνθέ-
σεις των πλοίων, απελευθέρωση των
δροµολογίων.

Είναι αυτοί που συµφώνησαν και συµ-
φωνούν επίσηµα και ανεπίσηµα επί σειρά
ετών µε τις δυνάµεις του κυβερνητικού –
εργοδοτικού συνδικαλισµού να βάλουν
ελάχιστους ναυτεργάτες µε ΣΣΕ (ποντο-
πόρα – κρουαζιερόπλοια κ.ά.).

Είναι αυτοί που προεκλογικά αναπα-
ρήγαγαν αυτό που έλεγαν οι εφοπλιστές,
οι υποψήφιοι βουλευτές Μ. Ματσαγκάνης
(∆ΗΜΑΡ) και Ε. Τσακαλώτος (ΣΥΡΙΖΑ)
στο Ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ για 3.500 ευρώ
αποδοχές µάγειρα έναντι 2.100 ενός ερευ-

νητή σε πανεπιστήµιο. 
Είναι αυτοί που όταν οι ναυτεργάτες

έκαναν απεργία και διεκδικούσαν το δικαί-
ωµα στη δουλειά µε συγκροτηµένα δικαιώ-
µατα ενάντια στην άρση του Cabotage στα
κρουαζιερόπλοια έλεγαν ότι αυτά είναι
«εξαλλοσύνες» (Α. Τσίπρας ΣΥΡΙΖΑ).

Οι ναυτεργάτες γνωρίζουν ποιοι
συγκρούστηκαν µε την πολιτική

επιστράτευση, την ακύρωσαν στην
πράξη, την έκαναν ανενεργή και υπο-
χρέωσαν την κυβέρνηση να την απο-
σύρει. 

Οι απεργίες, οι επισχέσεις εργασίας, οι
περιφρουρήσεις των αγώνων των ναυτερ-
γατών έχουν την σφραγίδα του ΠΑΜΕ, δεν
επιτρέψαµε να τσακίσουν τους ναυτεργά-
τες, οι εφοπλιστές, το κεφάλαιο, το συνδι-
καλιστικό  και πολιτικό τους προσωπικό. Γι’
αυτό λυσσοµανούν και επιτίθενται στον
κύριο αντίπαλο του κεφαλαίου τις ταξικές
δυνάµεις.

Οι δυνάµεις της ΝΣΚ, του ΠΑΜΕ,
επιµένουµε στην αναγκαιότητα του εκ-
δηµοκρατισµού του Ναυτεργατικού
Συνδικαλιστικού Κινήµατος και της Ναυ-
τικής Νοµοθεσίας, να γίνει υπόθεση του
κάθε ναυτεργάτη, µε  οργανωµένη
πάλη, για την αλλαγή του συσχετισµού
δύναµης στα ναυτεργατικά σωµατεία.
Για την ενίσχυση του  ταξικού  Ναυτερ-
γατικού  και εργατικού συνδικαλιστικού
κινήµατος, να δυναµώσει η συµπό-
ρευση µε τους αυτοαπασχολούµενους,
την φτωχή αγροτιά, τα αγωνιζόµενα κι-
νήµατα των γυναικών, της νεολαίας, να
ανοίξει ο δρόµος για την οικοδόµηση
της λαϊκής συµµαχίας σε σύγκρουση
και ανατροπή µε την εξουσία του κεφα-
λαίου.

Στις 3 και 4 ∆εκέµβρη πραγµατοποιήθηκε το 28ο Συνέδριο της ΠΝΟ, όπου οι ταξικές δυνάµεις της ΝΣΚ 
προβάλαµε τις εξελίξεις που διαµορφώνονται σε βάρος των ναυτεργατών, των εργαζοµένων από την 

αντιλαϊκή πολιτική του κεφαλαίου, αναδείξαµε για άλλη µια φορά την αναγκαιότητα για τον 
εκδηµοκρατισµό του ναυτεργατικού κινήµατος, την αλλαγή στην δοµή και την λειτουργία της ΠΝΟ, 
καταδικάσαµε τον απολογισµό και προγραµµατισµό δράσης, δεν συµµετείχαµε στην εκλογή του Γ.Γ. 

28ο Τακτικό Παν-Ναυτικό Συνέδριο ΠΝΟ (3-4 ∆εκέµβρη 2012)

«Κάτω οι φόροι - Να πληρώσει το µεγάλο κεφάλαιο»... Στους δρόµους του αγώνα συνεχίζουν οι συνταξιούχοι

Μαζική υπήρξε, παρά το κρύο
και την απεργία στα µέσα µα-

ζικής µεταφοράς, η συµµετοχή των συ-
νταξιούχων στις συγκεντρώσεις, 20
∆εκέµβρη, που διοργάνωσαν οι Συνερ-
γαζόµενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις
ΙΚΑ, ΕΛΤΑ, ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, ΟΣΕ, ΟΑΕΕ,
ΟΤΑ, ΠΕΣ/ΝΑΤ και ΤΑΕ, µε κεντρικό
σύνθηµα: 

«Όλοι στο δρόµο ξεσηκωµός - να
µην πτωχεύσει ο λαός». 

Στην Αθήνα ακολούθησε πορεία
µέσα από την κεντρική αγορά προς το
Σύνταγµα. Μαζικές συγκεντρώσεις
πραγµατοποιήθηκαν επίσης στη Θεσ-
σαλονίκη, Λάρισα, Βόλο και Νάουσα.

Οι συνταξιούχοι µε τις οργανώσεις
τους, απέναντι στην πολιτική που τους
οδηγεί σε ακραία φτώχεια και εξα-
θλίωση, αντιτάσσουν το δικό τους ανυ-
ποχώρητο αγώνα και διεκδικούν: 

��  Να δοθούν άµεσα τα φάρµακα δω-
ρεάν χωρίς προαπαιτούµενα και περιο-
ρισµούς. 
��  Να µην εφαρµοστεί η απόφαση για
τη δραστική ουσία γιατί εγκυµονεί κιν-
δύνους για την υγεία και τη ζωή των
ασφαλισµένων. 
��  Να καταργηθεί ο φόρος ειδικής κα-
τανάλωσης στο πετρέλαιο και να δοθεί
φθηνό πετρέλαιο στο λαό που κινδυ-
νεύει να παγώσει. 
��  Όχι στο νέο «κούρεµα» των αποθε-
µατικών των Ταµείων που θα τα στραγ-
γίσουν για ακόµη µία φορά.

«Ανθρώπινες συντάξεις και φάρ-
µακα φτηνά, αυτά ζητούν τα γηρα-
τειά», βροντοφώναξαν οι συνταξιούχοι
µε µια ιδιαίτερα µαζική παράσταση δια-
µαρτυρίας και στα γραφεία του ΕΟΠΥΥ
την Πέµπτη 13 ∆εκέµβρη.

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
ΠΕΜΕΝ ΓΙΑ ΤΟ 2013

Πρωτοχρονιάτικη Πίτα 
Η ∆ιοίκηση της Πανελλήνιας Ένωσης

Μηχανικών Εµπορικού Ναυτικού
(ΠΕΜΕΝ) σας καλεί στην κοπή 

της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας, την 
Πέµπτη 17 Γενάρη 2013, στις 11 π.µ.

στα γραφεία της ΠΕΜΕΝ.

Γιορτή για τα παιδιά των 
Μηχανικών στον Πειραιά

Η γιορτή για τα παιδιά των 
Μηχανικών θα γίνει το Σάββατο 

19 Γενάρη 2013, στις 11 π.µ. 
στα γραφεία της ΠΕΜΕΝ. 

Στην εκδήλωση περιλαµβάνεται 
καλλιτεχνικό πρόγραµµα 

και θα δοθούν αναµνηστικά 
δώρα στα παιδιά.

Εκδήλωση για τους 
Μηχανικούς στη Χίο

Την Κυριακή 13 Γενάρη 2013, 
στις 11 π.µ. θα πραγµατοποιηθεί 

εκδήλωση στη Χίο, στην αίθουσα 
του Εργατικού Κέντρου Χίου 

(Μαρτύρων 2) για:
Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας 

και Γιορτή για τα παιδιά 
των Μηχανικών. 

Στην εκδήλωση περιλαµβάνεται 
καλλιτεχνικό πρόγραµµα 

και αναµνηστικά δώρα για τα 
παιδιά των συναδέλφων µας.

Βούλευµα του Συµβουλίου Εφετών Πειραιά
απαλλάσσει τον ευρωβουλευτή του ΚΚΕ

Γιώργου Τούσσα, από την κατασκευασµένη
κατηγορία για δήθεν απιστία  σε βάρος του
ΝΑΤ

Η άρση της ασυλίας του Γ. Τούσσα είχε ζη-
τηθεί το Νοέµβρη του 2011 από την Εισαγγε-
λία Πειραιά, µε την κατηγορία ότι ως µέλος του
∆Σ του NAT, ως εκπρόσωπος των ναυτεργα-
τών, ψήφισε δήθεν στις 27/3/2003 µαζί µε τα
υπόλοιπα µέλη του ∆Σ , υπέρ της χορήγησης
πιστοποιητικού µη οφειλής στη «MARE ΝΑΥ-
ΤΙΛΙΑΚΗ», που είχε πλειοδοτήσει στον πλει-
στηριασµό του οχηµαταγωγού πλοίου
«∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΙΡΑΣ», έχοντας οφειλές στο
ΝΑΤ.

Η συγκεκριµένη κατηγορία ήταν κατά-
φωρη παραποίηση της αλήθειας, αφού τα ίδια
τα πρακτικά των συγκεκριµένων συνεδριά-
σεων του ∆.Σ. του ΝΑΤ αποδείκνυαν ότι ο Γ.
Τούσσας, ως εκπρόσωπος της ΠΕΜΕΝ, όχι
µόνο δεν συµφώνησε στο ∆Σ του ΝΑΤ για τη
χορήγηση πιστοποιητικού µη οφειλής, αλλά
αντίθετα ζήτησε την πλήρη εξασφάλιση και
την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών
στο Ταµείο.

Το αίτηµα της Εισαγγελίας Πειραιά για την
άρση της ασυλίας του Γ. Τούσσα δεν είχε
καµία νοµική ή ηθική βάση, σύµφωνα µε τα
πραγµατικά γεγονότα και τη σαφή του θέση
στο ∆Σ του ΝΑΤ. Ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ
είχε δηλώσει προφορικώς, εγγράφως και µε
την ψήφο του, ότι επιθυµεί την άρση της ασυ-
λίας του, για να αποδείξει το ανυπόστατο της
σε βάρος του κατηγορίας.

Επιβεβαιώνεται ότι στόχος της δίωξης
ήταν να συκοφαντηθεί το ΚΚΕ, να χτυπηθεί η
ηθική του υπόσταση και οι δεσµοί του µε την
εργατική τάξη, τον εργαζόµενο λαό. Να συ-
γκαλυφθούν οι πραγµατικοί ένοχοι και οι αιτίες
της χρεοκοπίας του ΝΑΤ και των άλλων ασφα-
λιστικών ταµείων των εργαζοµένων, που είναι
οι εφοπλιστές, συνολικά η πλουτοκρατία, η κα-
πιταλιστική εκµετάλλευση της εργατικής τάξης
και του εργαζόµενου λαού.

Κατέρρευσε το στηµένο 
κατηγορητήριο 

για τον Γιώργο Τούσσα

�εκέµβρης 2012

Με αυτό το σύνθηµα οι ταξικές δυ-
νάµεις ΠΑΜΕ-ΠΑΣΕΒΕ-ΠΑΣΥ-

ΜΑΣ-ΟΓΕ, χιλιάδες εργάτες και
εργάτριες του δηµόσιου και ιδιωτικού
τοµέα -στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας
19 ∆εκέµβρη διαδήλωσαν µαχητικά και
µαζικά, µε  συγκέντρωση στην Οµόνοια
και πορεία µέχρι το Σύνταγµα και το
υπουργείο Οικονοµικών, ενάντια στη νέα
φοροληστεία που εξαπέλυσε η συγκυ-
βέρνηση µέσα από το φορολογικό νοµο-
σχέδιο. 

Ο Θ. Κακαβάς, στέλεχος του ΠΑΜΕ,
κεντρικός οµιλητής της συγκέντρωσης,
τόνισε: «Να δυναµώσει η αλληλεγγύη,
να µη µείνει κανείς µόνος του! 

Ο δρόµος ανάπτυξης που υπηρετεί
την κερδοφορία και την ανταγωνιστικό-
τητα του µεγάλου κεφαλαίου είναι αδιέξο-

δος και επικίνδυνος για το λαό. Λαϊκή ορ-
γανωµένη ανυπακοή και συµµαχία για
την απόκρουση και την ανατροπή της
πολιτικής που υπηρετεί το µεγάλο κεφά-
λαιο. Ανάπτυξη για το λαό και όχι για τα
µονοπώλια, µε λαϊκή εξουσία και αποδέ-
σµευση από την ΕΕ».

Πριν τις οµιλίες, ο τραγουδοποιός
Γιώργος Σαρρής τραγούδησε το τρα-
γούδι «Χωρίς εσένα γρανάζι δε γυρνά
Εργάτη µπορείς χωρίς αφεντικά», το
οποίο εµπνεύστηκε από τον αγώνα των
χαλυβουργών και το ηχογράφησε µια
µέρα µετά τις µεγαλειώδεις απεργιακές
κινητοποιήσεις στις 7 Νοέµβρη. 

«Η πείνα είναι ντροπή, η ανεργία
είναι ντροπή, η εξαθλίωση είναι
ντροπή, να σκύβεις το κεφάλι είναι
ντροπή», είπε πριν το τραγούδι.
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