
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ, ΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Τα µεγάλα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι νησιώτες από την εντεινόµενη επιθετικότητα εφοπλιστών -
κυβέρνησης, η συνεχής και ραγδαία υποβάθµιση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης των νησιών, το πόσο έχει στοιχίσει

στους εργαζόµενους και συνολικά στο λαό η δραστική συρρίκνωση της ναυπηγικής βιοµηχανίας, η άγρια
εκµετάλλευση που βιώνουν οι ναυτεργάτες στα καράβια, αναδείχθηκαν µε ανάγλυφο τρόπο από τις παρεµβάσεις
των εκπροσώπων των φορέων που συµµετείχαν στην εκδήλωση «Η Ναυτιλία και τα Λιµάνια στην υπηρεσία του
λαού για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών», που διοργάνωσε, την Πέµπτη 7 Φλεβάρη 2013, η ΝΕ Πειραιά

της ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ, µε συµµετοχή και παρέµβαση της ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Αλέκας Παπαρήγα,
(αποσπάσµατα από την παρέµβασή της στη σελίδα 2).

Το ΚΚΕ βαδίζει προς το 19ο Συνέδριό του και επιδιώκει να
δυναµώσει η συζήτηση πάνω στις Θέσεις της ΚΕ. Σ' αυτήν
την κατεύθυνση, το ΚΚΕ θεωρεί χρήσιµη τη συνάντηση µε
τους ναυτεργάτες, τους εργαζόµενους στη ναυπηγοεπισκευ-
αστική βιοµηχανία και τα λιµάνια για να συζητήσει τις εξελί-
ξεις στους κλάδους αυτούς και την πολιτική πρότασή του,
ώστε να γίνει µια γόνιµη ανταλλαγή απόψεων, να κατατεθούν
γνώµες, παρατηρήσεις και να συνεχιστεί ακόµα πιο ουσια-
στικά η επεξεργασία των Θέσεων του ΚΚΕ γι' αυτούς τους ση-
µαντικούς κλάδους της οικονοµίας.

Την περίοδο Σεπτέµβρης 2003 - Ιούλης 2008 σηµειώθηκε ανο-
δική πορεία των ναύλων και των κερδών των εφοπλιστών, υπερ-
συσσώρευση τεράστιων κεφαλαίων µέσα από την ένταση του
βαθµού εκµετάλλευσης των ναυτεργατών. Πρόκειται για περίοδο µε
κέρδη ρεκόρ, όπως δείχνει και το χαρακτηριστικό παράδειγµα των
πλοίων της κατηγορίας CAPESIZE (πλοία πάνω από 150 χιλιάδες
DWT) που το Μάη του 2008 έφτασαν σε ηµερήσιο ναύλο 214.000
δολάρια.

Οι εφοπλιστές σχηµάτισαν αµύθητες περιουσίες, δισεκα-
τοµµυρίων δολαρίων, Έλληνες εφοπλιστές καταγράφονται
στους πλουσιότερους καπιταλιστές στην υδρόγειο.

O ελληνόκτητος στόλος είναι 2η δύναµη παγκοσµίως και 1η δύ-
ναµη στην ΕΕ, ενώ ο στόλος υπό ελληνική σηµαία είναι 9η δύναµη
παγκοσµίως. Περιλαµβάνει 4.624 πλοία (σ.σ. πάνω από 100 κοχ),
151.000.000 gt, αξίας 72,3 δισ. δολ. και παραγγελίες 409 νεότευ-
κτων πλοίων, 24.600.000 gt, αξίας 28,4 δισ. δολ. (το 2012 ο ελλη-
νόκτητος στόλος µειώθηκε κατά 61 πλοία, ενώ αυξήθηκε η
χωρητικότητά του κατά 3,2% σε gt). (Συνέχεια στη σελ.3)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ
ΣΤΗΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΥΣΣΑΣ

ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ και ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ

Στη συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε στις
27/2/2013 µεταξύ ΣΕΕΝ (Σύνδεσµος Επιχει-

ρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας) και της ΠΝΟ για την
ανανέωση της ΣΣΕ στην επιβατηγό ναυτιλία, οι εφο-
πλιστές πρότειναν προκλητικά µείωση των µισθών
κατά 10% και επανεξέταση των επιδοµάτων των ναυ-
τεργατών για τα εξπρές δροµολόγια και των άγονων
γραµµών.

Τα ναυτεργατικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ-ΣΤΕΦΕΝ-
ΣΩΝ-ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ανέδειξαν τα οξυµµένα

προβλήµατα των ναυτεργατών, την απλήρωτη εργα-
σία, την ανεργία, την «µαύρη» ανασφάλιστη εργασία,
την φοροληστεία, την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη,
τις ανατροπές σε εφάπαξ και επικουρικές συντάξεις,
το σχέδιο προγράµµατος για άνεργους του ΓΕΝΕ να
δουλεύουν χωρίς ΣΣΕ και ασφάλιση και τα πρόσθετα
αντεργατικά µέτρα που προωθεί η κυβέρνηση µε το
νοµοσχέδιο του ΥΝΑ.

Ηεπιθετικότητα των εφοπλιστών σε βάρος των
ναυτεργατών για παραπέρα µείωση της τιµής

της εργατικής δύναµης είχε διατυπωθεί στην εισή-
γηση της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΕΝ (26/2/2013)
καθώς και οι απαιτήσεις τους για ενίσχυση των κρα-
τικών επιδοτήσεων στα καύσιµα και στην εξυπηρέ-
τηση των άγονων γραµµών. Στην εισήγηση του ΣΕΕΝ
γίνεται αναφορά ότι «το νέο υπουργείο και ο υπουρ-
γός Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Μουσουρούλης κληρο-
νόµησαν όλο το βάρος των προβληµάτων χωρίς να
έχουν ευθύνη για την δηµιουργία τους», παραποιώ-
ντας την πραγµατικότητα ότι Ν∆ – ΠΑΣΟΚ κυβερνούν
από το 1974, στηρίζοντας όλες τις πολιτικές τους απο-
φάσεις. Στην συνέλευση του ΣΕΕΝ παραβρέθηκε και
ο υπουργός Ναυτιλίας που στην τοποθέτησή του δή-
λωσε ότι το νοµοσχέδιο οδεύει προς κατάθεση στη
βουλή και θα ικανοποιήσει τις εφοπλιστικές αξιώσεις.

Καλούµε τους ναυτεργάτες, τους εργαζόµενους,
µε την πείρα των απεργιακών αγώνων να

ανοίξει η συζήτηση σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε
νησί, µε τους εργαζόµενους, τους φτωχούς αγρότες,
να µην υποκύψουµε στα αντεργατικά µέτρα κεφα-
λαίου – κυβέρνησης, να συνεχίσουµε µε καλύτερη
οργάνωση, συσπείρωση δυνάµεων για την ανάπτυξη
πολύµορφων αγωνιστικών κινητοποιήσεων, να µην
προωθηθούν τα αντεργατικά µέτρα της κυβέρνησης,
διεκδικώντας την εφαρµογή των ΣΣΕ, να καταβλη-
θούν τα δεδουλευµένα στους επί µήνες απλήρωτους
ναυτεργάτες, υπογραφή και ανανέωση της Εθνικής
Γενική Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας και των κλα-
δικών συµβάσεων για όλους τους εργαζόµενους, που
να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες και πραγµατικές
ανάγκες, να αποσυρθεί το ν/σχέδιο για την «Ανασυ-
γκρότηση του ΥΝΑ».

Οι ∆ιοικήσεις των Ενώσεων
ΠΠΕΜΕΝ-ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ-ΠΕΕΜΑΓΕΝ

Στα χέρια ιδιωτών και δουλεµπορικών κυκλωµάτων

Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ - ΜΕΤΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

-- Κυβέρνηση, εφοπλιστές και
αστικά ΜΜΕ προσπάθησαν να εµ-
φανίσουν την απεργία ως µία συ-
ντεχνιακή κινητοποίηση µε
«στενά» αιτήµατα. Ποια είναι η
αλήθεια;

-- Καταρχήν σε κάθε κινητοποί-
ηση των εργαζοµένων, και των
ναυτεργατών, προσπαθούν να αφαι-
ρέσουν το κοινωνικό υπόβαθρο των
αιτηµάτων, να εµφανίσουν ότι έχει
συντεχνιακά αιτήµατα. Το έδαφος
έχουν στρώσει και οι δυνάµεις του
κυβερνητικού, εργοδοτικού συνδικα-
λισµού και του οπορτουνισµού, που
καλλιεργούν ότι κεφάλαιο και εργα-
σία είµαστε συνέταιροι, διαστρεβλώ-
νοντας τις αιτίες της κρίσης για να
τεκµηριώσουν και να στηρίξουν τον
καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής.
Στηρίζουν αντικειµενικά την επίθεση
των εκπροσώπων του κεφαλαίου για
να χτυπήσουν την ενότητα της εργα-
τικής τάξης και την ανάπτυξη της τα-
ξικής πάλης ενάντια στο κεφάλαιο
και τους πολιτικούς του εκπρόσω-
πους.

∆εν είναι λοιπόν τυχαία αυτή η
προπαγανδιστική επιχείρηση που γί-
νεται. Με αυτό πετυχαίνουν να απο-
µονώνουν τους εργαζόµενους και τις
µορφές αγώνα που είναι ανάλογες µε
το πλαίσιο και τη διεκδίκηση και να
ενεργοποιούν ορισµένα τµήµατα, µε
την καθοδήγηση των δυνάµεων του
κεφαλαίου, ενάντια σε άλλα τµήµατα
- ο λεγόµενος κοινωνικός αυτοµατι-
σµός - της εργατικής τάξης και των
εργαζοµένων. Στρώνουν το έδαφος
για να περάσει η κρατική καταστολή,
αυτό που λέει η κυβέρνηση «νόµος
και τάξη». Και «ξεχνάει» να πει ποιας
τάξης συµφέροντα υπηρετεί και ποιο
νόµο υπηρετεί. Εµείς λέµε ότι είναι η
τάξη του κεφαλαίου και προωθεί τους
νόµους του κεφαλαίου. Και πρέπει να
αναπτυχθεί η ταξική πάλη για να
αντιµετωπίσουµε αυτές τις δυνάµεις,
µε καλύτερο πλαίσιο, καλύτερη ορ-
γάνωση και ανάπτυξη πιο αποφασι-
στικών αγώνων.

Το νοµοσχέδιο «για την ανασυ-
γκρότηση του ΥΝΑ», δεν κάνει τί-
ποτα άλλο από το να προωθεί τα
συµφέροντα των µονοπωλίων για
την εκµετάλλευση υποδοµών, όπως
λιµάνια, δίκτυα, εξάρθρωση του
ακτοπλοϊκού δικτύου και υπονό-
µευση των µέσων για τις συγκοινω-
νίες, χερσαίες, εναέριες και

θαλάσσιες µεταφορές. Χωρίζει τη
χώρα σε 4 διαµερίσµατα και κάνει
πρόσκληση διεθνούς ενδιαφέροντος
για να επενδύσουν µεγάλοι µονο-
πωλιακοί όµιλοι για να εκµεταλλευ-
τούν αυτές τις υποδοµές και τις
περιοχές. Κατά συνέπεια δεν είναι
ένα νοµοσχέδιο που αναφέρεται
µόνο στα δικαιώµατα των ναυτεργα-
τών και στις σχέσεις εργασίας τους.
Και σε αυτά επιτίθεται. Αλλά είναι ένα
σχέδιο που ανατρέπει συνολικά τις
κοινωνικές ανάγκες ευρύτατων τµη-
µάτων του εργαζόµενου λαού. Περι-
λαµβάνει βεβαίως και τους νησιώτες,
αλλά όχι µόνο. Υποθηκεύονται και οι
φυσικοί πόροι σε αυτά τα συµφέρο-
ντα που θα επενδύσουν για να εκµε-
ταλλευτούν τις περιοχές. Και δεν θα
είναι προς όφελος των ναυτεργατών,
της εργατικής τάξης, του εργαζόµε-
νου λαού και του τόπου µας. Γι' αυτό
επιµέναµε και επιµένουµε ότι δεν
είναι ασύνδετο το νοµοσχέδιο αυτό
µε τις γενικότερες εξελίξεις που
υπάρχουν στο εργατικό κίνηµα και
γενικότερα στη χώρα µας.

-- Πώς έδωσαν τη µάχη της
προετοιµασίας της απεργίας τα
σωµατεία που συσπειρώνονται
στο ΠΑΜΕ;

-- Η προώθηση αυτής της φιλο-
µονοπωλιακής πολιτικής δεν εκ-
φράζεται µόνο σήµερα, ή µόνο το
τελευταίο διάστηµα µε αυτό το νο-
µοσχέδιο που συζητάµε. Έχουν
προηγηθεί αγώνες για τα συγκρο-
τηµένα δικαιώµατα των ναυτεργα-
τών και των άλλων εργαζοµένων
ενάντια σε αυτή την πολιτική της
ανταγωνιστικότητας και της κερδο-
φορίας του κεφαλαίου, που εφαρ-
µόζεται και πριν το 1990 και µετά,
κορυφώθηκε µε τη Συνθήκη του
Μάαστριχτ που σε ό,τι αφορά το
χώρο των θαλάσσιων συγκοινω-
νιών υλοποιήθηκε και υλοποιείται
µε τον κανονισµό 3577/92 της ΕΕ
για την άρση του καµποτάζ.
Έχουµε µία πορεία αγώνων που
παίρνει αυτή ή την άλλη µορφή από
δεκαετία σε δεκαετία ανάλογα µε το
πλαίσιο και τη διεκδίκηση, αγώνες
που εντείνονται τώρα σε συνθήκες
κρίσης µε την ολοµέτωπη επίθεση
της πλήρους συντριβής των ναυ-
τεργατικών και συνολικά των εργα-
τικών δικαιωµάτων.

Είναι λοιπόν µία αναµέτρηση
που έχει δοκιµαστεί και έχουµε και
συγκεκριµένα αποτελέσµατα, όπως
ότι οι ταξικές δυνάµεις από τη δε-
καετία του 1990 µπήκαν εµπόδιο µε
πολύµορφους αγώνες, στην προώ-
θηση της άρσης του καµποτάζ.

Το βάρος της προετοιµασίας το
σήκωσαν τα ταξικά σωµατεία
(ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑ-
ΓΕΝ), οι ταξικές δυνάµεις στο ναυ-
τεργατικό κίνηµα συνολικά. Με
συσκέψεις και συγκεντρώσεις στα
καράβια, στις πιάτσες. Αντίστοιχα
σήκωσαν το βάρος των κλιµακίων
και της προετοιµασίας της απεργίας
στην επαρχία.

Η στάση των άλλων δυνάµεων
της ΠΝΟ δε σχετίζεται µόνο µε την
εξέλιξη της απεργίας, αλλά πρώτα
και κύρια µε την προετοιµασία. Οι
δυνάµεις αυτές έχουν σοβαρή ευ-
θύνη για την καλλιέργεια συντε-
χνιακού κλίµατος στον κλάδο, για
την καλλιέργεια της διαχειριστικής
λογικής. ∆εν προετοίµαζαν τους
ναυτεργάτες για την πιο ενεργή και
έκδηλη συµµετοχή τους στον απερ-
γιακό αγώνα, για τις συνθήκες της

πολιτικής επιστράτευσης. Για τις
θυσίες που είναι απαραίτητες. Για
την κλιµάκωση και την κοινή δράση
που απαιτείται µε άλλα τµήµατα της
εργατικής τάξης και των λαϊκών
στρωµάτων. Ενώ συµφωνούσαν
στα λόγια, υπονόµευαν κάθε προ-
σπάθεια στην πράξη.

Η δουλειά που έχει γίνει, έχει
οδηγήσει, σήµερα, συνεχώς να συ-
σπειρώνουµε περισσότερες δυνά-
µεις µε το ΠΑΜΕ. ∆εν είναι µόνο οι
ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ και οι άλλες
συσπειρώσεις που είχαµε Επιτρο-
πές Ανέργων, ΠΕΣ/ΝΑΤ. Έχουµε
κερδίσει νέα σωµατεία, έχει αυξηθεί
η επιρροή µας και σε σωµατεία που
είµαστε µειοψηφία µε τον τρόπο
που γίνονται οι εκλογές σε σωµα-
τεία και την ΠΝΟ. Έχουµε κύρος και
επιρροή στους χώρους εργασίας
που αυτό εκφράζεται και στις απο-
φάσεις και στους απεργιακούς αγώ-
νες και στις άλλες µορφές αγώνα.
Απορρίφτηκε λοιπόν οµόφωνα το
νοµοσχέδιο.

(Συνέχεια στη σελίδα 4)

Συνέντευξη του προέδρου της ΠΕΜΕΝ Σάββα Τσιµπόγλου

ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ
Σηµαντική παρακαταθήκη

για ολόκληρη την εργατική τάξη
Σοβαρή πείρα και πλούσια διδάγµατα για ολόκληρη
την εργατική τάξη κατέγραψε ο απεργιακός αγώνας
που έδωσαν οι ναυτεργάτες 31 Γενάρη - 6 Φλεβάρη.

Με γοργούς ρυθµούς προχωρά η κυβέρνηση για την πλήρη παράδοση της
ναυτικής εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης σε εφοπλιστές και

αετονύχηδες πράκτορες της Ακτής Μιαούλη, όπως αποτυπώνει και η πρόσφατη
δηµοσίευση δύο Υπουργικών Αποφάσεων και ενός Προεδρικού ∆ιατάγµατος.

Στόχος να εξασφαλίσει το εφοπλιστικό κεφάλαιο το περιβάλλον που απαιτείται
για νέες επενδύσεις, δηλαδή φτηνό εργατικό δυναµικό.

Η κυβέρνηση έδωσε στη
δηµοσιότητα σχέδια υπουργι-
κών αποφάσεων και προεδρι-
κών διαταγµάτων στα
πλαίσια των νόµων 3153/2003
και 3450/2006, καθορίζοντας
τις κανονιστικές πράξεις λει-
τουργίας για την ίδρυση ιδιω-
τικών σχολών Ναυτικής
Επαγγελµατικής Κατάρτισης
και Επιµόρφωσης (ΝΕΚΕ), οι
οποίες θα εκδίδουν διπλώ-
µατα και πιστοποιητικά ισό-
τιµα µε τις ΑΕΝ και το
ΚΕΣΕΝ.

Η αντιλαϊκή πολιτική των
µέχρι σήµερα κυβερνήσεων µε
την υποχρηµατοδότηση έχουν
δηµιουργήσει την διαλυτική
κατάσταση που επικρατεί στις
ΑΕΝ και ΚΕΣΕΝ σε βάρος εκ-
παιδευοµένων και µετεκπαι-
δευοµένων, µε οξυµµένα
προβλήµατα από ελλείψεις σε
εκπαιδευτικό προσωπικό, υλι-
κοτεχνική και κτηριακή υπο-
δοµή, δυσκολίες εύρεσης
εκπαιδευτικών ταξιδιών
(ΑΕΝ), περικοπή της σίτισης
και του πάσο (ΑΕΝ), λίστες
αναµονής για την παρακολού-
θηση κύκλων µαθηµάτων
(ΚΕΣΕΝ).

Οι εφοπλιστές απαιτούν
εδώ και χρόνια την ιδιωτικο-
ποίηση της ναυτικής εκπαίδευ-
σης και την προσαρµογή της
στην πολιτική της ανταγωνιστι-
κότητας και κερδοφορία τους,
µε εργατικό δυναµικό χωρίς
συγκροτηµένα δικαιώµατα, να
µην έχει συνδικαλιστική οργά-
νωση, Συλλογική Σύµβαση Ερ-
γασίας, κοινωνικοασφαλιστική
προστασία.

Έχει πρωτοστατήσει το
εφοπλιστικό κεφάλαιο στην
ίδρυση ναυτικών σχολών σε
άλλες χώρες (Ινδονησία, Φιλιπ-

πίνες, Κίνα και άλλες χώρες µε
φτηνό εργατικό δυναµικό), ορ-
γιάζει το παρασιτικό δουλε-
µπορικό κύκλωµα µε
«πέτσινα» διπλώµατα έναντι
αµοιβής, αυξάνοντας τους κιν-
δύνους στην ασφαλή λειτουρ-
γία των πλοίων, µε θύµατα τους
ναυτεργάτες.

Με την ίδρυση και λει-
τουργία των ιδιωτικών σχο-
λών το εφοπλιστικό κεφάλαιο
και η κυβέρνηση επιδιώκουν
να χειραγωγήσουν τις στρα-
τιές των ανέργων, αυξάνοντας
τον βαθµό εκµετάλλευσης
των ναυτεργατών, µειώνο-
ντας περισσότερο την τιµή
της εργατικής δύναµης, κα-
ταργώντας τις ΣΣΕ, τσακίζο-
ντας κάθε εργασιακό
δικαίωµα.

Η πορεία του κυκλώµατος
της ιδιωτικής εκπαίδευσης θα
τροφοδοτείται και θα δυναµώ-
νει στην κατεύθυνση της κα-
τάργησης του συνόλου της
δηµόσιας ναυτικής εκπαίδευ-
σης, οι συνέπειες θα είναι τρα-
γικές για σπουδαστές,
ναυτεργάτες, θα πληρώνουν
ακριβά συνολικά οι εργαζόµε-
νοι την εµπορευµατοποίηση
της ναυτικής εκπαίδευσης όπως
γίνεται σε αντίστοιχες ιδιωτικές
επαγγελµατικές σχολές που
τροφοδοτούνται από την αγω-
νία των νέων και των οικογε-
νειών τους να βρουν ένα
εφόδιο για να δώσουν την µάχη
στην εργασιακή ζούγκλα.

Οι κατευθύνσεις της κυβέρ-
νησης και των εφοπλιστών στο
χώρο της ναυτικής εκπαίδευ-
σης αποτελούν συνέχεια του
σχεδίου νόµου – έκτρωµα «για
την ανασυγκρότηση του ΥΝΑ»
που προωθεί την κατάργηση
των ΣΣΕ, ανατροπές στις ορ-

γανικές συνθέσεις των πλοίων,
την αποδιάρθρωση του ακτο-
πλοϊκού δικτύου, το ξεπούληµα
των λιµενικών εγκαταστάσεων
της χώρας στις ορέξεις των µο-
νοπωλίων.

Οι ναυτεργάτες µε την αλ-
ληλεγγύη των εργαζοµένων,
των λαϊκών στρωµάτων έδω-
σαν µια πρώτη απάντηση ενά-
ντια στο νοµοσχέδιο µε τον
7ήµερο απεργιακό αγώνα (31/1
– 6/2) και την Πανεργατική
απεργία στις 20 Φλεβάρη, ακύ-
ρωσαν στην πράξη την από-
φαση της κυβέρνησης
Ν∆-ΠΑΣΟΚ-∆ΗΜΑΡ που
επέβαλλε την 4η πολιτική επι-
στράτευση µετά το 2002
(ΠΑΣΟΚ), το 2006 (Ν∆) και το
2010 (ΠΑΣΟΚ), συνεχίζουν
και προετοιµάζουν τον αγώνα
τους για απεργία την µέρα κα-
τάθεσης του νοµοσχεδίου στη
βουλή.

Οι ναυτεργάτες, οι εργαζό-
µενοι, οι αυτοαπασχολούµενοι,
οι φτωχοί αγρότες, οι σπουδα-
στές, σε κάθε χώρο δουλειάς
και µόρφωσης, µε πολύτιµη πα-
ρακαταθήκη τους απεργιακούς
αγώνες το προηγούµενο διά-
στηµα πρέπει να έχουµε έναν
και µόνο προσανατολισµό να
µην σκύψουµε το κεφάλι στα
αντιλαϊκά µέτρα του κεφα-
λαίου, της κυβέρνησης, της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης.

Η δύναµη µας είναι στον
οργανωµένο ταξικά προσανα-
τολισµένο αγώνα ενάντια
στον εργασιακό «µεσαίωνα»
και τα δουλεµπορικά κυκλώ-
µατα του κεφαλαίου, για την
υπεράσπιση των δικαιωµά-
των µας, για µια πολιτική που
θα υπηρετεί τα συµφέροντα
της εργατικής – λαϊκής οικο-
γένειας.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΦΛΕΒΑΡΗΣ 2013

Αριθµός φύλλου 562

Χρόνος 39ος

Εµπρός για ναυτεργα-
τικό συνδικαλιστικό κί-
νηµα, µαζικό, ταξικό,
ενωµένο, σωστά οργα-
νωµένο, στήριγµα της
πάλης για συνδικαλιστι-
κές ελευθερίες και
δηµοκρατική νοµοθεσία.

ΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΝ
ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΣ  ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ: Κολοκοτρώνη 99 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ (185 35) ΤΗΛ.: 210-41.17.578 - FAX: 210-41.37.271
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΘΥΡΙ∆Α:  naftergatiki@gmail.com  ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α:  www.pemen.gr

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΤΕΛΟΣ

Ταχ. Γραφείο
Κ.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ
Αριθµός Άδειας

597 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: 03 2981
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ΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΝ2 Φλεβάρης 2013

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 στις 2 Μάρτη 2013

ΨΑΛΙ∆Ι ΣΤΑ ΕΦΑΠΑΞ

Με έγγραφο, που το ονοµάζει «Μνηµόνιο Κατανόη-
σης», το Υπουργείο Εργασίας ζητά από τα ∆ιοι-

κητικά Συµβούλια των Ταµείων Προνοίας Εµπορικού
Ναυτικού (ΤΠΑΕΝ και ΤΠΚΠΕΝ) να το µελετήσουν, να το
κατανοήσουν και να αποφασίσουν αν επιθυµούν να συµ-
φωνήσουν µε τους όρους του µνηµονίου, «να επιχορη-
γούνται και µόνο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσµων
υποχρεώσεων τους και µέχρι του ύψους των υφιστάµενων
κατά την 31/12/2011 υποχρεώσεων αυτών» ενώ στο ση-
µείο 8 επισηµαίνει «ότι καµία υποχρέωση δεν αναλαµβά-
νεται, εάν δεν διασφαλίζεται ότι θα υπάρχουν οι
απαραίτητοι πόροι για να πληρωθεί». ∆ηλαδή, εξασφαλί-
ζει την καταβολή των εφάπαξ µόνο για όσες αποφάσεις
έχουν εκδοθεί µέχρι 31-12-2011  και από κει και πέρα τί-
ποτε...!

ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ

Στη συγχώνευση των επικουρικών Ταµείων στο Ενι-
αίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) προ-

χώρησε,  στις 27 Φλεβάρη, το υπουργείο Εργασίας
θέτοντας και τυπικά σε λειτουργία τη νέα αντιασφαλιστική
λαιµητόµο, µε την οποία θα προχωρήσουν οι νέες επώδυ-
νες σφαγές στον τοµέα της επικουρικής ασφάλισης.

Η αρχή είχε γίνει µε τον νόµο 4052/2012, µε τον οποίο
το κράτος των καπιταλιστών και η τότε κυβέρνηση Παπα-
δήµου (ΠΑΣΟΚ, Ν∆, ΛΑ.Ο.Σ.) έθεσαν σε εφαρµογή ένα
νέο σύστηµα επικουρικής ασφάλισης, το οποίο δεν εγγυά-
ται σε καµιά περίπτωση την απόδοση συντάξεων και πολύ
περισσότερο το ύψος τους. 

Στο νέο επικουρικό Ταµείο συµµετέχει η συντριπτική
πλειοψηφία των σηµερινών συνταξιούχων (περίπου 1,5
εκατ.) και η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζόµενων -
ασφαλισµένων για επικουρική σύνταξη (περίπου 2,5
εκατ.).  Σύµφωνα µε το ν. 4052 το ποσό της επικουρικής
σύνταξης, που θα δίνεται από το ΕΤΕΑ, είναι ακαθόρι-
στο και ατοµικό και θα προσδιορίζεται από:
●Τα δηµογραφικά δεδοµένα.
●Το ατοµικό ποσό συσσώρευσης εισφορών.
●Το επιτόκιο προεξόφλησης.
●Τη µεταβιβασιµότητα της σύνταξης.

Στην πραγµατικότητα, δηλαδή, δε δίνεται η παραµικρή
βεβαιότητα και εξασφάλιση του ποσού της σύνταξης και σε
κάθε περίπτωση ο εκάστοτε υπουργός Κοινωνικής Ασφά-
λισης θα µπορεί να αναπροσαρµόζει σε ετήσια βάση τη
σύνταξη µε µοναδικό στόχο να µην προκύπτουν ελλείµ-
µατα στο νέο Ταµείο. Με δυο λόγια, η επικουρική σύνταξη,
εάν δίνεται, θα καθορίζεται µε πολιτική απόφαση και χωρίς
το κράτος των καπιταλιστών να δίνει ένα τσακιστό ευρώ.

ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Ταυτόχρονα κεφάλαιο. συγκυβέρνηση Ν∆ - ΠΑΣΟΚ
– ∆ΗΜΑΡ και Ευρωπαϊκή Ένωση, ετοιµάζουν νέες

σαρωτικές αλλαγές στο ασφαλιστικό, µε τον υπουργό Ερ-
γασίας να προετοιµάζει το κλίµα δηλώνοντας προκλητικά
ότι «το ασφαλιστικό σύστηµα οικοδοµήθηκε στη βάση πε-
λατειακών σχέσεων» και ότι «είναι επιβεβληµένο τώρα να
προωθήσουµε την τελική αναµόρφωση στο ασφαλιστικό
σύστηµα, ώστε να µετατραπεί σε ένα υγιές άθροισµα ενι-
αίων κανόνων».

Επιδιώκεται η απαλλαγή του κράτους και των εργοδο-
τών από τη χρηµατοδότηση του ασφαλιστικού συστήµα-
τος και η σταδιακή µετάβαση προς ένα σύστηµα που η
«δηµόσια» σύνταξη αντικαθίσταται από τη «βασική» προ-
νοιακού χαρακτήρα, οι εισφορές των εργαζοµένων θα είναι
η «βασική πηγή χρηµατοδότησης» µε συρρίκνωση της
υποχρηµατοδότησης, µε µείωση των εισφορών της εργο-
δοσίας και αλλαγή του τρόπου είσπραξής των, επιβολής
νέας φορολογίας για την Κοινωνική Ασφάλιση, την παρα-
πέρα είσοδο των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών και τη
δηµιουργία επαγγελµατικών Tαµείων. 

Αυτές οι αντιασφαλιστικές ανατροπές - αναδιαρθρώ-
σεις, που υπαγορεύονται από τις ανάγκες του κεφαλαίου,
εφαρµόζονται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ανεξάρτητα
από το αν κυβερνούν φιλελεύθερες ή σοσιαλδηµοκρατικές
ή κεντροαριστερές δυνάµεις.

Κανένας δεν θα µείνει στο απυρόβλητο. Για να µη βρε-
θούµε προ τετελεσµένων, χρειάζεται συσπείρωση στις
γραµµές του ταξικού εργατικού κινήµατος, ενίσχυση της
κοινωνικής συµµαχίας σε αντιµονοπωλιακή κατεύθυνση.
Σε αυτήν τη βάση, υπερασπίζουµε καλύτερα ό,τι έχει απο-
µείνει από τις συντάξεις, τις παροχές Υγείας κ.ά., συγκε-
ντρώνουµε δυνάµεις για να διεκδικήσουµε όλα όσα µας
ανήκουν, µε κριτήριο την ικανοποίηση των αναγκών του
λαού και όχι τα κέρδη των λίγων, να ανατρέψουµε την
εξουσία των µονοπωλίων, για να αλλάξει τάξη στην εξου-
σία, να κάνει κουµάντο η εργατική τάξη.

ΣΥΛΛΗΠΗΤΗΡΙΟ

Η Γραµµατεία
της ΝΣΚ και η
Συντακτική Επι-
τροπή της «Ν»
εκφράζουν τα
βαθιά τους συλ-
λυπητήρια για
τον απρόσµενο
θάνατο της αγω-
νίστριας Θεοδώ-
ρας (Βέρας)
Τσαρακάτη  µη-
τέρας της
σ/φισας Βάσως
Γιαµπουρά, µέ-
λους του ∆.Σ.
της ΠΕΜΕΝ, Β’
µηχανικού σε
∆/Ξπλοιο, που
ήταν εν πλω και
δεν µπόρεσε να
βρεθεί κοντά της
στο σύντοµο διά-
στηµα της ασθέ-
νειάς της.

Πολλές φορές ακούµε από
ανθρώπους που µας συ-

ναντάνε στους αγώνες, που
έστω περιστασιακά µπαίνουν
στους αγώνες, να µας αναγνω-
ρίζουν π.χ. ότι το ΚΚΕ είναι συ-
νώνυµο µε την αγωνιστικότητα
και τη σταθερότητα. 

Θα έλεγα ότι αυτό δεν είναι
το µοναδικό ή το πιο αποφασι-
στικό γνώρισµά µας. H διαφορά
µας µε άλλους αγωνιστές είναι
ότι ξέρουµε προς τα πού πρέπει
να βαδίσουν οι αγώνες. Κι αυτό
δεν είναι επιµέρους διαφορά. 

∆είτε αυτό το σύνθηµα, το
οποίο είναι ολόσωστο: «Τα λι-
µάνια στην υπηρεσία του
λαού για την ικανοποίηση
των λαϊκών αναγκών», η συ-
ντριπτική πλειοψηφία του λαού,
θα πει «ναι» και την ίδια ώρα θα
επηρεάζεται απ' την πολιτική
της Ν∆, του ΠΑΣΟΚ και της
∆ΗΜΑΡ ή θα συγκεντρώνουν τις
ελπίδες τους στον ΣΥΡΙΖΑ ή θα
ακολουθούν τους «Ανεξάρτη-
τους Έλληνες», µέχρι δυστυχώς
και τη «Χρυσή Αυγή».

Η δύναµη 
της κοινωνικής 

συµµαχίας

Τις προηγούµενες µέρες στο
λιµάνι εκφράστηκε κοινωνική
συµµαχία. Υπήρχαν εργάτες,
δεν έχει σηµασία αν το µεγαλύ-
τερο µέρος ήταν κάτω απ' την
επιρροή του ΚΚΕ, εκεί κλήθη-
καν όχι σαν κοµµουνιστές, αλλά
σαν εργάτες. Αλλά αν χτες στο
λιµάνι υπήρχαν κλάδοι, µε σω-
µατεία όπου δεν πλειοψηφεί το
ΚΚΕ, και ήταν 100.000 κόσµος
και εξέφραζε αυτήν την κοινω-
νική συµµαχία, θα ανατρέπο-
νταν η πολιτική της κυβέρνησης
στο συγκεκριµένο
θέµα; ∆εν µπορεί
να ξέρεις τι θα
έκανε ένα πιο
ισχυρό κίνηµα.
Αλλά θα ήταν
κάπως διαφορε-
τικά.

Στα αγροτικά
µπλόκα εκφράζεται
συµµαχία. Κι αν
θέλετε για πρώτη
φορά φέτος έχουµε
τόσο αυτή τη συµ-
µαχία. ∆εν το κρύ-
βουµε, την
προωθεί το ΚΚΕ,
αλλά δεν θέλουµε να µείνει
µόνο σαν κατεύθυνση του ΚΚΕ.
Αν στα αγροτικά µπλόκα
υπήρχε αυτή η κοινωνική συµ-
µαχία σε µαζικό επίπεδο και
στην πιο πλήρη µορφή της, να
περνάει κάτω, όχι µόνο στο πιο
προωθηµένο τµήµα πολιτικά
του κάθε κινήµατος, τότε θα
ήταν διαφορετικά.

Ο κοινωνικός αυτοµατισµός
-που τώρα έχει λιγότερα επι-
τεύγµατα, επειδή ο κόσµος υπο-
φέρει- περνάει γιατί δεν
υπάρχει κοινωνική συµµαχία.
Γιατί σήµερα κατεβαίνουν κλά-
δοι σε αγώνα και εµείς τους
στηρίζουµε αυτούς τους αγώ-
νες, αλλά πού µένουν; Ο δικός
µου κλάδος, να εξαιρεθεί ο
δικός µου κλάδος απ' αυτή τη
ρύθµιση, να εξαιρεθεί ο άλλος
απ' τη ρύθµιση. 

Θεωρούµε, λοιπόν, ότι η πο-
λιτική πρόταση του ΚΚΕ για τη
λαϊκή συµµαχία - που αποτελεί-
ται από την εργατική τάξη, από
τα µικροµεσαία στρώµατα της
πόλης και της υπαίθρου - πρέ-
πει να ισχυροποιηθεί, να αλλά-
ξουν οι συσχετισµοί δύναµης
στις διοικήσεις των Οµοσπον-
διών, γιατί αυτή η συµµαχία
πρέπει να εδράζεται στις ριζο-
σπαστικοποιηµένες οργανώσεις
του κινήµατος, οπότε διαµορ-
φώνεται και ριζοσπαστικός προ-
σανατολισµός.

Και ταυτόχρονα, το κίνηµα
στη βάση δε διαχωρίζεται σε
συµµαχία «αριστερή», «προο-
δευτική», «δηµοκρατική». Στη
βάση το κίνηµα απευθύνεται σε
όλους. Έχει βάση την εργατική
συνέλευση, τη συνέλευση του
κλάδου, απευθύνεται σε όλους.
Αυτό που τους ενώνει είναι η
κοινή τους θέση ως εργατική
τάξη, ως φτωχά λαϊκά στρώ-
µατα. Αυτή η συµµαχία είναι
που µπορεί πραγµατικά να δη-
µιουργήσει ένα κίνηµα που δε
θα έχει ίσως και αυτό ευθύ-

γραµµη πορεία, θα έχει και
νίκες, θα έχει και ήττες, αλλά εν
πάση περιπτώσει θα συγκε-
ντρώνει σταθερά δυνάµεις, θα
ανεβάζει την πολιτική πείρα για
να κάνεις την αντεπίθεση.

Ενάντια 
στα κοινωνικά 

στηρίγµατα 
της κυβέρνησης

Το κίνηµα δεν µπορεί να πε-
ριορίζεται απλώς να κάνει κινη-
τοποιήσεις, απεργίες,
αποκλεισµούς δρόµων, καταλή-
ψεις. Εµείς υιοθετούµε όλες τις
µορφές πάλης, αρκεί να µπορείς
να τις χειρίζεσαι σωστά, να τις
περιφρουρείς, να έχουν σωστή
κατεύθυνση αιτηµάτων, να
έχουν αλληλεγγύη. Αλλά εν
πάση περιπτώσει, δεν µπορείς
να περιορίζεσαι σε αυτό. Τώρα,
γίνεται µία κινητοποίηση. Πας
το υπόµνηµά σου στην κυβέρ-
νηση και το απορρίπτει, κάνεις
και µια άλλη, στο ξανααπορρί-
πτει.

Από ένα σηµείο και µετά,
πρέπει να αµφισβητήσει το κί-
νηµα και την κυβέρνηση και την
πολιτική της. Αλλά πρέπει να
αµφισβητήσει και αυτό που
εµείς λέµε τα κοινωνικά στηρίγ-
µατα της κυβέρνησης, ή των
κυβερνήσεων. 

Το κίνηµα πρέπει  
να έχει κάπου να πάει

Είναι σηµαντικό ότι απεγκλωβί-
στηκε ένας κόσµος από τη Ν∆
και το ΠΑΣΟΚ. Αλλά, σήµερα,
αν θέλουµε το κίνηµα να έχει
κάποιο αποτέλεσµα ή να συγκε-
ντρώσει δυνάµεις και να έχει

αποτελέσµατα στο άµεσο µέλ-
λον, πρέπει να ξεπεράσει, η µε-
γάλη πλειοψηφία των
εργαζοµένων - και αυτοί που
αγωνίζονται, αλλά και αυτοί που
δεν έρχονται στους αγώνες -
πρέπει να ξεπεράσει αυτό το ζή-
τηµα. ∆ηλαδή, έξω η κυβέρ-
νηση, για να περιµένω εκλογές.
Και να µην κρυβόµαστε, για να
'ρθει η κυβέρνηση της κεντρο-
αριστεράς ή κυβέρνηση µε
κορµό το ΣΥΡΙΖΑ. Τα έχουµε
χάσει κιόλας τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ξεκίνησε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ,
µετά λέει κυβέρνηση αριστερών
δυνάµεων, µετά λέει κυβέρνηση
µε κορµό το ΣΥΡΙΖΑ, µετά λέει
µέχρι και δυνάµεις της λαϊκής
δεξιάς να συµµετέχουν στην
κυβέρνηση... Είναι λάστιχο
ανάλογα µε τα γκάλοπ.
Και ο στόχος ο πολιτικός δεν
είναι µία άλλη κυβέρνηση, αλλά
πρέπει να είναι µία άλλη εξου-
σία. Γιατί η κυβέρνηση, µέσα
από την εκλογική διαδικασία,
είναι το πολιτικό προσωπικό της
κυρίαρχης τάξης. ∆εν µπορεί να
γίνει διαφορετικά. 

Τώρα το χτύπηµα 
είναι καθολικό

Είναι αδύνατο να υπάρχει
κοινή πολιτική που να συµφέρει
και το λαό και τα µονοπώλια. ∆ε
γίνεται. Αυτό δεν έγινε ούτε
µετά το Β' Παγκόσµιο Πόλεµο
στην Ευρώπη, όπου είχες την
ευνοϊκή συγκυρία ανάπτυξης
του καπιταλισµού και µπορούσε
να δίνει αυξήσεις, να κάνει κοι-
νωνικές παροχές, που δεν ήταν
καθολικές και πάντα ετεροχρο-
νισµένες, και να ανεβάζει και
την κερδοφορία του.

Συνυπήρχε το εξής πράγµα:
Και η κερδοφορία και η αύξηση
των µισθών, αλλά µεγάλωνε ο
βαθµός εκµετάλλευσης. 

Μετά το '70 άρχισε σιγά-σιγά

να ξηλώνεται - µετά την κρίση
του '70 - στις αρχές της δεκαε-
τίας του '80 άρχισε να ξηλώνε-
ται στις ΗΠΑ, και φτάσαµε στο
σήµερα, όπου µια σειρά κοινω-
νικές κατακτήσεις και δικαιώ-
µατα έχουν φύγει σε όλη την
Ευρώπη. Εποµένως, δεν µπορεί
σήµερα οι εργαζόµενοι να έχουν
την ανάµνηση της δεκαετίας
του '70 και του '80. Ούτε καν
της δεκαετίας του '90. Τότε το
χτύπηµα ήταν σταδιακό, υπήρ-
χαν αγώνες που αναχαίτιζαν
κάπως. Τώρα είναι καθολικό.
∆ηµόσιοι υπάλληλοι και ιδιωτι-
κοί βράζουν στο ίδιο καζάνι.

Το ΚΚΕ δε δέχεται 
να γίνει εφεδρεία

Η κυρίαρχη τάξη της χώρας
µας σήµερα, και σε όλη την Ευ-
ρώπη, έχει εφεδρείες πολλές
όταν το σύστηµα εγκαταλείψει
τα κόµµατά της να χρησιµοποι-
ήσει άλλα. Ακόµα και κόµµατα
που µπορεί να µην τα θεωρεί
δικά της παιδιά, όπως το ΣΥ-
ΡΙΖΑ, αλλά µπορεί ωστόσο να
τα χρησιµοποιήσει και να τα
αξιοποιήσει. Ακόµα και τη
Χρυσή Αυγή, παιδί του συστή-
µατος είναι. Εναλλάξ, είτε τα
αριστερά, είτε τα ναζιστικά να
τα χρησιµοποιήσει για να
εγκλωβίσει το κίνηµα και να µην
υποτιµήσουµε.

Σήµερα το κίνηµα πρέπει να
έχει πρόγραµµα ρήξης µπροστά,
µέσα από τους αγώνες φυσικά.
Κάθε φορά, πολύ σωστά οι ναυ-
τεργάτες συγκέντρωσαν την
προσοχή σε 4 - 5 άµεσα αιτή-
µατα, συλλογική σύµβαση κ.λπ. 

Αλλά αν µείνεις σε αυτά, από
χέρι είσαι χαµένος. Γιατί θα σου
πει η κυβέρνηση αυτό που λέει,

«µα κοιτάξτε, δεν έχει
περιθώριο ο προϋπολο-
γισµός», έχει χίλια επι-
χειρήµατα η
κυβέρνηση: «∆ε µε
αφήνει η τρόικα, δε µε
αφήνει η ΕΕ». `Η έρχε-
ται ο ΣΥΡΙΖΑ και σου
λέει µέσα στην ΕΕ, σε
καµία περίπτωση έξω.
Αν το κίνηµα λοιπόν
εγκλωβιστεί σε τέτοια
διλήµµατα, θα ηττηθεί.
Αλλά σήµερα δεν είναι
πάλη για να µην ηττη-
θείς, είναι πάλη για να
νικήσεις. Αυτό έχει ση-

µασία.
Η κοινωνική συµµαχία, η πο-

λιτική της κατεύθυνση κατά των
µονοπωλίων, κατά του κεφα-
λαίου, κατά της ΕΕ, µε αποδέ-
σµευση - να µη το φοβηθεί ο
λαός - και µονοµερή διαγραφή
του χρέους, εν πάση περιπτώσει
µια τέτοια κατεύθυνση είναι
αυτή που µπορεί να αλλάξει συ-
σχετισµό δύναµης και να έχει
και ορισµένα αποτελέσµατα,
που σήµερα δεν µπορεί κανείς
να τα προκαθορίσει. ∆ιαφορε-
τικά, το κίνηµα θα δουλεύει για
να περνάνε τα εναλλακτικά σε-
νάρια της αστικής τάξης της
χώρας µας και της ΕΕ.

Και πρέπει να «κάψουµε»
όχι µόνο την κύρια δύναµη
αλλά και τις εφεδρείες της. Το
ΚΚΕ δε δέχεται να γίνει εφε-
δρεία. 

Αυτή τη γραµµή, λοιπόν, της
λαϊκής συµµαχίας καλούµε να
τη µελετήσουν µέσα από την
πείρα τους. Και νοµίζουµε ότι
βοηθάει ο χώρος της ναυτιλίας,
που έχει να κάνει µε τον πιο
σκληρό πυρήνα του κεφαλαίου
και το πιο παλιό τµήµα της αστι-
κής τάξης της χώρας µας και
του κεφαλαίου.

Γιατί, µην ξεχνάτε ότι η ελ-
ληνική ναυτιλία και το εφοπλι-
στικό κεφάλαιο αναπτύχθηκε
πριν ακόµα αναπτυχθεί η µε-
γάλη βιοµηχανία στην Ελλάδα.
Γιατί αναπτύχθηκε και έξω από
τα γεωγραφικά όρια. Και έχουν
εµπειρία πολύ περισσότερη οι
εφοπλιστές από ό,τι έχουν οι
βιοµήχανοι και τα άλλα τµή-
µατα, όπως το εµπορικό κεφά-
λαιο. Κυρίως το εφοπλιστικό
κεφάλαιο έχει τεράστια εµπειρία
και αναπτύχθηκε και έγινε και ο
φορέας των καπιταλιστικών
σχέσεων στην Ελλάδα. Εποµέ-
νως, έχουν να κάνουν οι ναυ-
τεργάτες - να το πω - και µε το
πιο αιµατοβαµµένο τµήµα του
κεφαλαίου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΓΓ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ ΣΤΗΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ Μετά την πολιτική επι-
στράτευση και το

σπάσιµο της απεργίας µε τη
βοήθεια των ΜΑΤ, η προσπά-
θεια τροµοκράτησης των ναυ-
τεργατών συνεχίζεται µε
ποινικές διώξεις συνδικαλιστι-
κών στελεχών.
►Στις 14 Μάρτη δικάζονται
πέντε µέλη των προεδρείων
των ταξικών ναυτεργατικών
σωµατείων ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ (Τσιµπόγλου Σ.,
Μανουσογιαννάκης Ι., Ευαγγε-
λάκης Α., Μαγγανάς Ι. και
Παππάς Θ.) µε την κατηγορία
ότι: «δεν συµµορφώθηκαν σε
διάταξη δικαστικής απόφα-
σης», που έκρινε την απεργία
παράνοµη και έπραξαν το κα-
θήκον τους απέναντι στους
ναυτεργάτες περιφρουρώντας
την πανελλαδική απεργία
23/06/2010 που είχε κηρύξει
το ΠΑΜΕ και συµµετείχαν τα
ταξικά ναυτεργατικά σωµατεία,
όταν η νόθα πλειοψηφία της
ΠΝΟ διέδιδε στους ναυτεργά-
τες ….«τα µέτρα δεν µας πιά-
νουν»! 
►Στις 18 Φλεβάρη κινήθηκε η
διαδικασία του αυτοφώρου σε
βάρος του προέδρου του Σω-
µατείου Ναυτεργατών Πορ-
θµείων Κέρκυρας µε την
κατηγορία ότι δεν εκτέλεσε
δροµολόγιο κατά τη διάρκεια
της απεργίας αν και υπήρχαν

λόγοι υγείας, όµως για το πε-
ριστατικό αυτό δεν είχε ενηµε-
ρωθεί το σωµατείο από το
θάλαµο επιχειρήσεων του
Υπουργείου.
►Στις 13 Φλεβάρη ναυτεργά-
τες από τα πορθµεία της γραµ-
µής Καβάλας - Θάσου
βρέθηκαν για άλλη µια φορά
κατηγορούµενοι επειδή συµ-
µετείχαν σε απεργία. Μάρτυ-
ρες όπως πάντα τα τσιράκια
των εφοπλιστών ορισµένοι
από τους οποίους έχουν κατα-
δικασθεί γιατί κατά την διάρ-
κεια απεργιακής
κινητοποίησης µε εντολή του
Πλοιοκτήτη είχαν φυγαδεύσει
πλοίο χωρίς άδεια απόπλου
και χωρίς την ύπαρξη έκτα-
κτου περιστατικού 

Έτσι προσπαθούν να επι-
βάλουν -µε τον αυταρχισµό και
τη σιδερένια πειθαρχία- νε-
κρική σιγή. Σε αυτά τα πλαίσια
εντάσσεται και η προσπάθεια
για αλλαγή των συνδικαλιστι-
κών νόµων για τις απεργίες. 

Γνωρίζουν πολύ καλά ότι
τα µέτρα αυτά δεν θα είναι τα
τελευταία και ότι οι αντιδράσεις
από το λαϊκό - εργατικό κίνηµα
θα κλιµακωθούν, γι’ αυτό θέ-
λουν να διαλύσουν το συνδι-
καλιστικό κίνηµα για να
προχωρήσουν ανενόχλητοι
στη συνέχιση της καταστροφι-
κής για το λαό πολιτικής τους.

∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΩΞΕΙΣ  
... διότι δεν συµµορφώθηκαν 

µε τις απαγορευτικές διατάξεις!

Συνάδελφοι σ/χοι
µηχανικοί, οι µέχρι

τώρα διοικήσεις της
ΠΕΣΜΕΝ υπηρέτησαν πολι-
τική παραπλάνησης παπα-
γαλίζοντας ...«τα µέτρα δε
µας πιάνουν»! Συκοφά-
ντησαν και πολέµησαν τη
διοίκηση της ΠΕΜΕΝ, τις
ταξικές δυνάµεις που πα-
λεύουν µε συνέπεια για
την υπεράσπιση  των συµ-
φερόντων των ναυτεργα-
τών. 

Αυτή η κατάσταση στην
ΠΕΣΜΕΝ πρέπει να αλλάξει
και τη λύση θα τη δώσουµε
όλοι - όσοι αντιλαµβανόµαστε
την ευθύνη µας απέναντι
στους εαυτούς µας και τις οι-
κογένειές µας.

Έχουµε καθήκον να ανα-
δείξουµε µια διοίκηση ικανή
να συγκρουστεί µε την αντι-

λαϊκή πολιτική, που εφαρµό-
ζεται από τις µέχρι τώρα κυ-
βερνήσεις και την Ε.Ε.
φορτώνοντας τα βάρη της
κρίσης στις πλάτες µας για τα
κέρδη της πλουτοκρατίας,
των εφοπλιστών, του κεφα-
λαίου.

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ 
ΤΟΥΣ Σ/ΦΟΥΣ:

3. ΒΡΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΚΑΤΣΩΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
10. ΜΑΝΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
11. ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
18. ΠΟΤΗΡΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
22. ΤΟΥΓΛΙ∆ΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
23. ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
24. ΧΑΛΤΣΩΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΠΕΣΜΕΝ

Αρχαιρεσίες στην ΠΕΣΜΕΝ από 4/3 έως 20/3

Μειωµένος σε σχέση ακόµα
και µε τα απολογιστικά

στοιχεία του 2012 θα είναι ο προϋ-
πολογισµός του ΕΟΠΥΥ για το
2013 προαλείφοντας νέες περικο-
πές παροχών και αποκλεισµού του
κόσµου απ' τις υπηρεσίες Πρωτο-
βάθµιας Φροντίδας Υγείας. 

Ο προϋπολογισµός του
ΕΟΠΥΥ αναµένεται να διαµορφωθεί
κοντά στα 6 δισ. ευρώ, έναντι 6,7
δισ. ευρώ των τελικών εξόδων του
2012. ∆ηλαδή µειώνεται κατά 10,4%
ή 21% έναντι των αρχικώς προϋπο-
λογισθέντων 7,6 δίσ. ευρώ -που στη
συνέχεια περικόπηκαν- για το 2012. 

Η κρατική επιχορήγηση θα πε-
ριοριστεί στα 800 εκ. ευρώ, που κα-
λύπτει µόλις το 13,3% των εξόδων
του ΕΟΠΥΥ. Τα υπόλοιπα προβλέ-
πεται να καλυφθούν µε τις εισφορές
υγείας απ' τα οχτώ ταµεία που εντά-
χτηκαν στον Οργανισµό, που λόγω
της ανεργίας, των εισφοροαπαλλα-
γών και των εισφοροκλοπών θα
είναι µειωµένες κατά 65% των ερ-
γοδοτών και κατά 50% των εργαζο-
µένων.

Το χαράτσι συµµετοχής των αρ-
ρώστων στα φάρµακα για το 2012
µεσοσταθµικά ανήλθε σε 16% πε-
ρισσότερα από 450 εκ. ευρώ. 

Με τη νέα θετική λίστα στα φάρ-
µακα που  συνοδεύεται από την
Ασφαλιστική Τιµή (ΑΤ) ανά θερα-
πευτική κατηγορία φαρµάκων και
όχι για τη φτηνότερη δραστική
ουσία, όπως ισχύει τώρα, ο ασθε-
νής, σε περίπτωση που ο γιατρός
υποδείξει φάρµακο ακριβότερο από
αυτό της ΑΤ, θα πληρώνει το 50%
διαφοράς µεταξύ του υποδεικνυό-
µενου φαρµάκου και αυτού της ΑΤ.

Εν τω µεταξύ σε συνάντηση
που είχε, την Τετάρτη 27

Φλεβάρη, ο νέο-διορισµένος πρόε-

δρος του Οίκου Ναύτου κ. Χρήστος
Παρράς µε αντιπροσωπεία της
ΠΕΣ-ΝΑΤ επιβεβαίωσε ότι οι αρµο-
διότητες που έχουν αποµείνει πλέον
στον Ο.Ν. είναι το ασφαλιστικό κοµ-
µάτι που αφορά την Πρόνοια, δη-
λαδή, τα επιδόµατα ανεργίας,
εορτών, χρονίως πασχόντων, οι κα-
τασκηνώσεις. 

Για την ιατροφαρµακευτική και
νοσοκοµειακή περίθαλψη ο Ο.Ν.
δεν έχει πλέον καµία απολύτως αρ-
µοδιότητα και όπως δήλωσε χαρα-
κτηριστικά ο κ. Παρράς δεν έχει το
δικαίωµα να υπογράψει ούτε τις βε-
βαιωµένες δαπάνες που έχουν γίνει
µέχρι τέλος του ∆εκέµβρη 2012 και
τις έστειλε ανυπόγραφες στον
ΕΟΠΥΥ απ’ όπου και θα πληρω-
θούν.

∆ιαψεύδονται, λοιπόν, για άλλη
µια φορά, οι  δηλώσεις του υπουρ-
γού Ναυτιλίας κ. Μουσουρούλη
περί «αναβάθµισης» και «αυτονο-
µίας» του Οίκου Ναύτου, εκτός αν η
επιδίωξή του είναι να διατηρήσει
µόνο το όνοµα…!

Έτσι, µε τον Οίκο Ναύτου να
αποτελεί πλέον και τυπικά παρελ-
θόν, οι ναυτεργάτες -όπως και οι
υπόλοιποι ασφαλισµένοι- θα συνο-
στίζονται πλέον ακόµα περισσότερο
στα ανεπαρκή πολυιατρεία του
πρώην ΙΚΑ και θα εξωθούνται όλο
και περισσότερο προς τον ιδιωτικό
τοµέα µε δυσβάσταχτο κόστος.
Όσο για τους άνεργους, αυτοί δεν
έχουν κανένα δικαίωµα στην σύγ-
χρονη καπιταλιστική βαρβαρότητα.

Υπάρχει όµως και ο άλλος
δρόµος. Ο δρόµος του ταξικού
αγώνα µέσα από τον οποίο οι ερ-
γαζόµενοι έχουµε κατακτήσει
όσα δικαιώµατα σήµερα µας
αφαιρούν

ΕΟΠΥΥ -  ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ
Νέες περικοπές στην Υγεία
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ΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΝ3
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 
Π.Ε.Ε.ΜΑΓ.Ε.Ν.

Συµµετέχουµε µαζικά
ψηφίζουµε 

«∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»

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 κυβέρνησης, της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, να δυναµώσει η συµµαχία της
εργατική τάξης, των λαϊκών στρωµάτων για µια
άλλη πολιτική που δεν θα διαχειρίζεται την καπιτα-
λιστική εξαθλίωση που ζούµε, αλλά θα υπηρετεί τις
ανάγκες της εργατικής – λαϊκής οικογένειας.

Συνάδελφε, 
µέσα σ’ αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες και πρωτοφα-

νής συνθήκες,  η ∆ιοίκηση θέλει να καταστήσει ξεκά-
θαρα και έντιµα τις θέσεις και το διεκδικητικό πλαίσιο της
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ Ε.Ν., που
δεν µπορεί παρά να αντιπαλέψει µε όποια  µέσα µπορεί
την κατάσταση που έχει διαµορφωθεί, αξιοποιώντας την
δύναµη που  µας δίνει µόνο η δική σου συµµετοχή στις
διαδικασίες του Σωµατείου, και η συνεργασία µε εργα-
ζόµενους από άλλες ειδικότητες της θάλασσας αλλά και
του χερσαίου χώρου, δηµιουργώντας ένα τείχος ταξικής
αλληλεγγύης µε τις δυνάµεις του ΠΑΜΕ για τους αγώνες
που έρχονται για να απαιτήσουµε:

●Θέσεις εργασίας και δουλειά για όλους τους Μα-
γείρους, τους ναυτεργάτες, µε Συλλογικές Συµβά-
σεις Εργασίας, κοινωνική ασφάλιση,
συνδικαλιστική οργάνωση, ενάντια στην άρση του
cabotage, στην «µαύρη» ανασφάλιστη εργασία.  
●Προστασία για τους ανέργους και τις οικογένειές
τους.
●Κατάργηση της ∆ανειακής Σύµβασης, των Μνηµο-
νίων και των  εφαρµοστικών νόµων.
●Κατάργηση των χαρατσιών.

Σίγουροι για το δίκιο των                   
αγώνων µας απαιτούµε: 

Η ∆ΟΥΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ 
∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΣΤΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ
2. ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
3. ΜΗΤΣΟΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
4. ΝΤΟΡΟΒΑΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
5. ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
6. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
7. ΣΥΡΙΓΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
8. ΒΕΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
9. ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
10. ΛΕΜΟΝΟΥ∆ΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
11. ΚΥΠΡΑΙΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
12. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
13. ΠΕΤΡΑΚΗΣ  ΣΑΡΑΝΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
14. ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
15. ΚΑΛΕΝΤΖΗ  ΣΕΝΟΛ του ΧΑΣΑΝ
16. ∆ΕΚΑΒΑΛΛΑΣ  ΖΑΧΑΡΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
17. ΚΟΡΟΛΟΓΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ
18. ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
19. ΚΑΝ∆ΡΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
20. ΚΡΑΝΙ∆ΙΩΤΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
21. ΠΙΚΙΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
22. ΜΙΧΑΛΙΑ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ
23. ΤΟΥΡΛΕΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
24. ΤΣΙΓΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΩΜΑ
25. ΞΥΛΑΡ∆ΙΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
26. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ  

Η εµπειρία και η ιστορία διδάσκουν ότι:
Αυτοί που αγωνίζονται 

µπορεί πρόσκαιρα να χάσουν. 
Αυτοί που δεν αγωνίζονται 

είναι ήδη χαµένοι.

ΜΑΖΙΚΑ – ∆ΥΝΑΜΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Ψηφίζουµε 
«∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΓΕΝΑΡΗΣ: ∆ευ//14, Παρ/18, Πεµ/24, Τετ/30
ΦΛΕΒΑΡΗΣ: Τρ/5, ∆ευ/11, ∆ευ/18, ∆ευ/25 
ΜΑΡΤΗΣ: Παρ/1, Τετ/6, Τρ/12, Τετ/20, Τρ/26
ΑΠΡΙΛΗΣ: ∆ευ/1, Τετ/10, ∆ευ/15

♦ΠΕΜΕΝ: Την Τρίτη 13 Μάρτη, ώρα 10:30 πµ,
στην αίθουσα της ΠΕΜΕΝ, Μπουµπουλίνας 21, στον
Πειραιά.
♦ΠΕΣ-ΝΑΤ: Την Τετάρτη 27 Μάρτη, ώρα 10:30
πµ, στην αίθουσα της ΠΝΟ, Κολοκοτρώνη 132, στον
Πειραιά. 
♦ΠΕΕΜΑΓΕΝ: Την ∆ευτέρα 11 Μάρτη, ώρα
09:00 πµ, στην αίθουσα συνελεύσεων της ΠΝΟ, Κο-
λοκοτρώνη 132, στον Πειραιά. 
♦ΝΑΥΤΕΣ: Την Πέµπτη 28 Μάρτη, ώρα 09:30 πµ,
στην αίθουσα της ΠΝΟ, Κολοκοτρώνη 132, στον
Πειραιά.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ 
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

Το ΚΚΕ έχει κατακτήσει στην πράξη το ρόλο της
πρωτοπόρας δύναµης που µάχεται για τα

προβλήµατα των ναυτεργατών, των µεταλλεργατών,
των λιµενεργατών.

Η ζωή επιβεβαιώνει ότι όσο διατηρείται η εξουσία
της αστικής τάξης, των µονοπωλίων, όσο τα µέσα πα-
ραγωγής, οι πηγές του πλούτου είναι καπιταλιστική
ιδιοκτησία, όσο τα πλοία είναι στα χέρια των εφοπλι-
στών, όσο η ανάπτυξη της οικονοµίας και της ναυτι-
λίας έχουν κριτήριο το κέρδος δεν µπορούν να
ικανοποιηθούν οι ανάγκες των ναυτεργατών, των ερ-
γαζόµενων στα ναυπηγεία, στα λιµάνια, οι ανάγκες
της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωµάτων. Τα προ-
βλήµατα θα οξύνονται, θα χειροτερεύει η κατάστασή
τους.

Η Ελλάδα έχει µεγάλες αναξιοποίητες παραγωγι-
κές δυνατότητες που µπορούν να απελευθερωθούν
µόνο µε την κοινωνικοποίηση των µέσων παραγωγής
από τη λαϊκή εργατική εξουσία, µε κεντρικό επιστη-
µονικό σχεδιασµό της παραγωγής. Η οργάνωση της
ναυτιλίας, της ναυπηγοεπισκευαστικής βιοµηχανίας,
των λιµανιών µε στόχο την ικανοποίηση των λαϊκών,
των κοινωνικών αναγκών απαιτεί ριζικές αλλαγές. Βα-
σικές κατευθύνσεις της πολιτικής πρότασης του ΚΚΕ
για τη Ναυτιλία, τα Λιµάνια και τη Ναυπηγοεπισκευα-
στική Βιοµηχανία είναι:

Ι) Η ολόπλευρη εξυπηρέτηση των συγκοινωνια-
κών αναγκών όλων των νησιών, σε όλη τη διάρκεια
του χρόνου, µε ασφαλή και σύγχρονα πλοία, µε φτηνά
εισιτήρια µε ουσιαστικές - σύγχρονες υπηρεσίες. Βα-
σική προτεραιότητα είναι η σύνδεση της Ηπειρωτικής
Ελλάδας µε τα νησιά και το δίκτυο δια-νησιωτικής
σύνδεσης, Οι Ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες δεν απο-
σκοπούν µόνο στη γρήγορη, ασφαλή και φτηνή µετα-
κίνηση του νησιώτικου πληθυσµού, των επιβατών,
αλλά στοχεύουν στην ολόπλευρη οικονοµική, κοινω-
νική ανάπτυξη του νησιώτικου συµπλέγµατος και των
παραθαλάσσιων περιοχών, στην εξασφάλιση της
ασφάλειας και της άµυνας του εργατικού, του σοσια-
λιστικού κράτους. Είναι σηµαντικό αναπτυξιακό ερ-
γαλείο στην υπηρεσία της λαϊκής οικονοµίας, των
εργατικών - λαϊκών οικογενειών.

Η πολύπλευρη αξιοποίηση των γεωγραφικών, κλι-
µατολογικών, πολιτιστικών πλεονεκτηµάτων των νη-
σιών και άλλων παράκτιων περιοχών, σε συνδυασµό
µε την ανάπτυξη του λαϊκού τουρισµού, µε ασφαλή
τουριστικά πλοία που θα προσφέρουν σύγχρονες,
φτηνές υπηρεσίες για την αναψυχή, την ξεκούραση
των εργαζοµένων, των λαϊκών στρωµάτων.

Η εξασφάλιση της µεταφοράς προϊόντων, καυσί-
µων για τις ανάγκες της λαϊκής οικονοµίας, για τις ανά-
γκες των εργατικών - λαϊκών οικογενειών, µε επαρκή
και κατάλληλο στόλο φορτηγών πλοίων που θα δρο-
µολογούνται στις εσωτερικές γραµµές ή θα συνδέουν
τη χώρα µας µε άλλες χώρες στα πλαίσια αµοιβαία
επωφελών εµπορικών, οικονοµικών σχέσεων.

Βασικό εργαλείο για την προώθηση της ναυτιλια-
κής πολιτικής είναι ο Κρατικός, Ενιαίος Φορέας Με-
ταφορών που θα διακλαδωθεί στη ναυτιλία
εντάσσοντας στον κεντρικό σχεδιασµό τα Ακτοπλοϊκά
πλοία και τα Πορθµεία, τα Τουριστικά και τα Ποντο-
πόρα πλοία, τα ρυµουλκά και κάθε είδους βοηθητικά
σκάφη.

Η λαϊκή εξουσία θα αντιµετωπίσει τα πλοία σαν
καρπό της πολύχρονης δουλειάς των ναυτεργατών
και γενικότερα της εργατικής τάξης και θα τα διεκδι-
κήσει µε όλα τα µέσα.

ΙΙ) Αποκλειστικά κρατικά λιµάνια - σύγχρονα και
ασφαλή, µε υποδοµές στήριξης της διακίνησης των
προϊόντων και εξυπηρέτησης των επιβατών. Σύνδεση
των λιµανιών µε το οδικό, σιδηροδροµικό δίκτυο και
τα αεροδρόµια της χώρας µε ένα ενιαίο δηµόσιο σύ-
στηµα µεταφορών που θα εξυπηρετεί τις σύγχρονες
κοινωνικές ανάγκες.

ΙΙΙ) Ενιαίος, αποκλειστικά ∆ηµόσιος Φορέας
Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιοµηχανίας, ενταγµένος
στον κεντρικό - πανεθνικό σχεδιασµό. Ο Ενιαίος ∆η-
µόσιος Φορέας Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιοµηχανίας
µε την εφαρµογή της ανάλογης κλαδικής πολιτικής
µπορεί να συµβάλλει σχεδιασµένα στην κατασκευή,
επισκευή και συντήρηση των πλοίων, µε επέκταση σε
άλλους τοµείς των µεταφορών, της εθνικής άµυνας
στα πλαίσια των αναγκών της λαϊκής οικονοµίας. 

Η κατασκευή, επισκευή και συντήρηση των
πλοίων µε ευθύνη των κρατικών ναυπηγοεπισκευα-
στικών µονάδων - που θα είναι περιουσία του λαού -
σε συνδυασµό µε την αποτελεσµατική οργάνωση και
τον εργατικό έλεγχο δηµιουργούν προϋποθέσεις για
σύγχρονες - ασφαλείς υπηρεσίες.

Κλαδική πολιτική στον τοµέα της χαλυβουργίας και
των ηλεκτρονικών συσκευών, ώστε να υπηρετηθούν
οι ανάγκες της ναυπηγοεπισκευαστικής βιοµηχανίας
και της ναυτιλίας.

Η ναυπήγηση πλοίων θα ενταχθεί σε πρόγραµµα
δηµιουργίας στόλου οµοειδών σκαφών ανάλογα µε τη
θαλάσσια περιοχή, ώστε να εξασφαλιστεί κατά τον κα-
λύτερο δυνατό τρόπο η άρτια εκπαίδευση των ναυ-
τεργατών, να υποβοηθηθούν οι εργασίες συντήρησης
και επισκευής. 

Η αξιοποίηση και ανάπτυξη των ναυπηγείων Σκα-
ραµαγκά, Ελευσίνας, της Σύρου, της Χαλκίδας και της
Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάµατος, σε συν-
δυασµό µε την ουσιαστική ολόπλευρη αναβάθµιση
του ρόλου του εργατικού δυναµικού στην παραγωγή
και στον εργατικό - κοινωνικό έλεγχο των ναυπηγείων,
αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες για τον τοµέα.

IV) Η εξασφάλιση πλήρους - σταθερής εργασίας
µε ελεύθερο χρόνο, ανθρώπινες συνθήκες εργασίας,
διαβίωσης. Συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις που αρ-
µόζουν σε Βαρύ, Ανθυγιεινό και Επικίνδυνο Επάγ-
γελµα. Ουσιαστικά µέτρα προστασίας της Ασφάλειας,
της Υγείας και της Ζωής των ναυτεργατών στα πλαί-
σια του αποκλειστικά δηµόσιου - δωρεάν συστήµατος
Υγείας, µε γιατρούς και το απαραίτητο νοσηλευτικό
προσωπικό στα πλοία. 

Ουσιαστικά µέτρα προστασίας της ανθρώπινης
ζωής στη θάλασσα. Αποκλειστικά δηµόσια και δω-
ρεάν εκπαίδευση και µετεκπαίδευση µε πρόγραµµα
σπουδών, τεχνικά µέσα και πρακτική εξάσκηση που
ανταποκρίνονται στις µεγάλες απαιτήσεις της επιστή-
µης και της τεχνολογίας.

(Συνέχεια από τη σελίδα 1)

2. ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ    
ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 
ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΟΛΟ

Οι Έλληνες εφοπλιστές, λόγω του
υψηλού βαθµού εκµετάλλευσης των
ναυτεργατών, έχουν κάνει µεγάλη συσ-
σώρευση κεφαλαίων και η κερδοφορία
τους συνεχίζεται και στις συνθήκες της
κρίσης, όπου παρότι µειώθηκαν τα
ναύλα δεν παρατηρείται το φαινόµενο
του µεγάλου αριθµού παροπλισµένων
πλοίων, όπως γνωρίζαµε σε περασµέ-
νες καπιταλιστικές κρίσεις. Η µεγάλη
συσσώρευση κεφαλαίων επέτρεψε
στους Έλληνες εφοπλιστές να επενδύ-
σουν σε ακίνητα, σύγχρονες τουριστικές
µονάδες, τράπεζες, Μέσα Μαζικής Ενη-
µέρωσης, στην Ελλάδα, ενώ εξήγαγαν
στο εξωτερικό δισεκατοµµύρια ευρώ.

3. ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ

Όπως δείχνει η µετοχική σύνθεση, οι
ακτοπλοϊκές εταιρείες λειτουργούν ως
συγκοινωνούντα δοχεία προωθώντας
ενιαία, χωρίς βεβαίως να σταµατάει ο
µεταξύ τους ανταγωνισµός, σχέδιο για
τον έλεγχο των ακτοπλοϊκών γραµµών.
Οι τρεις επιχειρηµατικοί όµιλοι, δηλαδή
η «MIG», η «Grimaldi Group» και η
«Sea Star Capital» ελέγχουν το 85%
της κίνησης στα δροµολόγια του Αι-
γαίου.

Η καπιταλιστική κρίση, η συρρί-
κνωση της οικονοµικής δραστηριότητας
που προκάλεσε, η πολύ υψηλή ανεργία,
η απόλυτη και σχετική εξαθλίωση των
εργαζοµένων, αλλά και η αύξηση των ει-
σιτηρίων, µειώνουν τη µεταφορική κί-
νηση και προκαλούνται προβλήµατα
στις ακτοπλοϊκές εταιρείες, οι οποίες τα
προηγούµενα χρόνια πραγµατοποίη-
σαν σηµαντική συσσώρευση κεφα-
λαίων.

Ενισχύθηκε η εφοπλιστική επιθετι-
κότητα, χειροτέρευσε η συγκοινωνιακή
εξυπηρέτηση των νησιών και η κατά-
σταση των ναυτεργατών, εκτινάχθηκαν
οι τιµές των εισιτηρίων των επιβατών και
των οχηµάτων στα ύψη, περιορίζοντας
δραµατικά την πρόσβαση στις θαλάσ-
σιες συγκοινωνίες για τη λαϊκή οικογέ-
νεια, τους νησιώτες εργαζόµενους και
αυτοαπασχολούµενους.

Ταυτόχρονα, παραµένει το πρό-
βληµα των υπερήλικων - υποσυντήρη-
των Ε/Γ - Ο/Γ πλοίων άνω των 30
χρόνων, µε µεγάλους κινδύνους για την
προστασία της ανθρώπινης ζωής στη
θάλασσα και το περιβάλλον.

Όσον αφορά τα κρουαζιερόπλοια,
τρεις χώρες - Ιταλία, Μ. Βρετανία και
Γερµανία - αντιπροσωπεύουν το 64%
της συνολικής απασχόλησης του κλά-
δου στην Ευρώπη. Η Ελλάδα είναι κατά
κύριο λόγο χώρα προορισµού µε ορι-
σµένες υπηρεσίες και µε σύνολο 12.100
εργαζόµενους στον κλάδο, από τους
οποίους το 37% στις µεταφορές και το
13% στη µεταποίηση. Οι άµεσες δαπά-
νες ανέρχονται για την Ελλάδα σε 605
εκατ. ευρώ και τα έσοδα σε 234 εκατ.
ευρώ.

4. ΚΡΑΤΙΚΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ     
ΚΑΙ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ  
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Οι φορολογικές υποχρεώσεις των
εφοπλιστών εξαντλούνται µε τη φορο-
λόγηση στη βάση της χωρητικότητας και
της ηλικίας του πλοίου µε το σύστηµα
«tonnage tax» και όχι µε κριτήριο τα ετή-
σια έσοδα και τα κέρδη τους. Έτσι οι
εφοπλιστές π.χ. για πλοίο 40.000
τόνων, που µε το χαµηλότερο ηµερήσιο
ναύλο 8.100 δολάρια και συνολικό ετή-
σιο κύκλο εργασιών 2.956.500 δολάρια

από ναύλα, θα καταβάλουν ετήσιο φόρο
14.300 ευρώ.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του υπουρ-
γείου Οικονοµίας τα βεβαιωµένα φορο-
λογικά έσοδα «tonnage tax» από τα
πλοία για το 2010 ανέρχονται µόνο στα
14,7 εκατ. ευρώ. Ενώ τα έξοδα του αστι-
κού κράτους για την υποστήριξη των
εφοπλιστών και τα ελλείµµατα του ΝΑΤ
που οι ίδιοι δηµιούργησαν µόνο για το
2013 ανέρχονται στο 1,5 δισ. ευρώ.

Καταστροφική για το ΝΑΤ είναι η πο-
λιτική των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και
της Ν∆ που κατοχυρώνει τις εισφοροα-
παλλαγές των εφοπλιστών. Η κρατική
ενίσχυση του ΝΑΤ, που ξεπερνά τα 15
δισεκατοµµύρια την περίοδο 1985 -
2012, συνιστά έµµεση µορφή κρατικής
χρηµατοδότησης του εφοπλιστικού κε-
φαλαίου και στοιχείο έντασης της επίθε-
σης για την κατάργηση των
ασφαλιστικών δικαιωµάτων των ναυ-
τεργατών, τη µείωση των συντάξεων.

Το αστικό κράτος επιδοτεί επίσης
τους εφοπλιστές της Ακτοπλοΐας µε επι-
δοτήσεις για τις «άγονες γραµµές». Οι
επιδοτήσεις αυτές δεκαπλασιάστηκαν
µετά την κατάργηση του ΚΑΜΠΟΤΑΖ
στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Την πε-
ρίοδο 2002 - 2012 δόθηκαν συνολικά
στους εφοπλιστές άµεσες κρατικές επι-
δοτήσεις για τις «άγονες γραµµές» 700
εκατ. ευρώ περίπου. Το 2012 ανέρχο-
νται στα 125 εκατοµµύρια ευρώ, µε
πρόβλεψη 130 εκατ. ευρώ το 2013.

5. ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
ΣΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΤΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ

Η ανεργία στον κλάδο σπάζει κό-
καλα. Περισσότεροι από 4.300 (σ.σ.
στοιχεία ΓΕΝΕ) ναυτεργάτες αναζητούν
δουλειά, σε συνθήκες άγριας εκµετάλ-
λευσης από τα εφοπλιστικά και τα ιδιω-
τικά - δουλεµπορικά γραφεία. 

Η µείωση των θέσεων εργασίας των
Ελλήνων ναυτεργατών την περίοδο
2000 - 2010 εκτινάχθηκε στο 36,47% -
(χάθηκαν 6.730 θέσεις εργασίας), ενώ ο
ελληνόκτητος στόλος αυξήθηκε σε
αριθµό και χωρητικότητα. Τα τελευταία 5
χρόνια µόνο από την Ακτοπλοΐα χάθη-
καν 1.900 θέσεις εργασίας.

Σύµφωνα µε την επεξεργασία των
στοιχείων εκτιµούµε ότι το σύνολο των
Ελλήνων ναυτεργατών είναι 31.000.
Επίσης στο χώρο της ναυτιλίας εργάζο-
νται: Στα γραφεία των ναυτιλιακών εται-
ρειών 11.041 εργαζόµενοι. Στη ναυτική
εκπαίδευση και την κατάρτιση 676 ερ-
γαζόµενοι, εκ των οποίων το 70% µε
ελαστικές µορφές απασχόλησης.

Τα προνόµια του εφοπλιστικού κε-
φαλαίου που κατοχυρώνονται µε το Ν.

27/1975 (προκλητικές φοροαπαλλαγές
κ.ά.) επεκτείνονται και στις ναυτιλιακές
επιχειρήσεις ναυαγοσωστικών και ρυ-
µουλκών πλοίων µε ξένη σηµαία, οποι-
ασδήποτε χωρητικότητας. Το
ξεπούληµα των λιµανιών περνάει στο
Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιου-
σίας του ∆ηµοσίου (ΤΑΙΠΕ∆), σύµφωνα
µε τους όρους που θέτει η ∆ανειακή
Σύµβαση της Κυβέρνησης Ν∆ - ΠΑΣΟΚ
- ∆ΗΜΑΡ και της Τρόικας (ΕΕ - ΕΚΤ -
∆ΝΤ).

6. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
ΤΗΣ Ε.Ε.  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η «Ολοκληρωµένη Θαλάσσια Πολι-
τική», για τη ναυτιλιακή πολιτική της ΕΕ
«συνδυάζεται απόλυτα µε την αντιλαϊκή
«Στρατηγική Ευρώπη 2020» - τη γενι-
κότερη αντιλαϊκή πολιτική της ΕΕ. Τα
βασικά στοιχεία της πολιτικής της ΕΕ
στις θαλάσσιες µεταφορές είναι τα εξής:

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
των ευρωενωσιακών επιχειρηµατικών
οµίλων, µε νέα προνόµια και αλλαγές
στο κοινοτικό και διεθνές εµπορικό νο-
µοθετικό πλαίσιο, προκειµένου να ξεπε-

ραστούν εµπόδια στην ελεύθερη κίνηση
του κεφαλαίου, να ενισχυθεί η πορεία
συγκεντροποίησης. Συνδυασµένη πολι-
τική σε όλους τους τοµείς, προς όφελος
των κοινοτικών µονοπωλιακών οµίλων,
όπως: Μεταφορές, λιµάνια, ναυπηγεία,
ναυτιλιακό εξοπλισµό, πλατφόρµες εξό-
ρυξης πετρελαίου, αλιεία, ιχθυοκαλλιέρ-
γειες, τουρισµό κ.ά.

7. ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
ΣΤΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η καπιταλιστική κρίση επέδρασε
στην πορεία της διεθνούς ναυπηγικής
βιοµηχανίας. 

Η ναυπηγική βιοµηχανία στην ΕΕ
σηµαδεύεται από την ολοµέτωπη επί-
θεση κατά των εργαζοµένων µέσα από
την εφαρµογή του σχεδίου επιβολής
των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων
και των ιδιωτικοποιήσεων, ενώ παράλ-
ληλα συνεχίζονται οι επιδοτήσεις προς
όφελος των µονοπωλιακών επιχειρηµα-
τικών οµίλων στα ναυπηγεία των Γερ-
µανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Φινλανδίας
που κατέχουν σχεδόν το σύνολο της
παγκόσµιας ναυπήγησης κρουαζιερό-
πλοιων.

Η ΕΕ ενισχύει τη ναυπήγηση πολε-
µικών πλοίων, στα πλαίσια της πάρα
πέρα ενίσχυσης του στρατιωτικού της
βραχίονα, προκειµένου να δυναµώσει
τη θέση της στον ιµπεριαλιστικό αντα-
γωνισµό σε βάρος των λαών. Στα πλαί-
σια αυτά αξιοποιείται ο Ευρωπαϊκός
Οργανισµός Άµυνας (EDA).

Η ενσωµάτωση της Ελλάδας στην
ΕΕ και η πολιτική των αστικών κυβερ-
νήσεων οδήγησε τη ναυπηγοεπισκευα-
στική βιοµηχανία σε πορεία διάλυσης µε
οδυνηρές συνέπειες σε βάρος των ερ-
γαζοµένων, των παραγωγικών δυνατο-
τήτων της χώρας, την ώρα που οι
Έλληνες εφοπλιστές, οι οποίοι απολαµ-
βάνουν µεγάλα προνόµια από το αστικό
κράτος, κτίζουν εκατοντάδες καράβια
στα ασιατικά ναυπηγεία.

Στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη
Περάµατος, τα Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ

- Σκαραµαγκά, τα Ναυπηγεία Ελευσί-
νας, το Νεώριο Σύρου και τα ναυπηγεία
Χαλκίδας το 1990 δούλευαν 10.000 πε-
ρίπου εργαζόµενοι, ενώ σήµερα υποα-
πασχολούνται λιγότεροι από 2.500, µε
µειωµένους µισθούς, ελαστικές εργα-
σιακές συνθήκες, απλήρωτοι για µεγάλο
χρονικό διάστηµα, καταδικάζοντας χι-
λιάδες εργαζόµενους και τις οικογένειές
τους σε φτώχεια και εξαθλίωση.

8. ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ

Η «Εθνική Στρατηγική Λιµένων»
(ΕΣΛ) της τρικοµµατικής κυβέρνησης
Ν∆ - ΠΑΣΟΚ - ∆ΗΜΑΡ εκφράζει το
στρατηγικό σχεδιασµό της αστικής
τάξης να αναδείξει την Ελλάδα ως δια-
µετακοµιστικό κέντρο στην ευρύτερη πε-
ριοχή της ΝΑ Μεσογείου - Μ. Ανατολής.
Στο σχεδιασµό αυτό, κεντρική θέση
έχουν οι θαλάσσιες µεταφορές και τα λι-
µάνια, δεδοµένου του αυξανόµενου
ρόλου τους σε παγκόσµια κλίµακα.

Η συµφωνία COSCO - HP - ΤΡΑΙ-
ΝΟΣΕ το ∆εκέµβρη 2012 πυροδότησε
την όξυνση του ανταγωνισµού µεταξύ
των µονοπωλιακών επιχειρηµατικών
οµίλων για τη διεκδίκηση του δικού τους
µεριδίου από τη διάθεση κονδυλίων στο
πρόγραµµα «Συνδέοντας την Ευ-
ρώπη», κυρίως για µελέτες και έργα
υποδοµής στα λιµάνια-φιλέτα Πειραιά,
Πάτρας, Θεσσαλονίκης, Ηγουµενίτσας.

∆ιαµάχη έχει ξεσπάσει µεταξύ των
µονοπωλίων και του πολιτικού τους
προσωπικού για τον έλεγχο και την
αξιοποίηση των λιµενικών υποδοµών
και υπηρεσιών µε κέντρο το λιµάνι του
Πειραιά και τα άλλα λιµάνια κατά µήκος
της αττικής ακτογραµµής - Ελευσίνα,
Πέραµα, Λαύριο, Ραφήνα.

Το ξεπούληµα των λιµανιών στους
µονοπωλιακούς επιχειρηµατικούς οµί-
λους έχει δραµατικές συνέπειες για τους
εργαζόµενους στη ναυπηγοεπισκευή,
στα λιµάνια, τους «αυτοαπασχολούµε-
νους» στις λιµενικές υπηρεσίες, τους
φτωχούς αγρότες και αλιείς, γενικότερα
στον εργαζόµενο λαό.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΣΤΗΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΥΣΣΑΣ
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ΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΝ4
Νεκρός ναυτεργάτης 
σε βύθιση ρυµουλκού

Ένας ναυτεργάτης, ο πλοίαρ-
χος Ψωµάς Φώτης, βρήκε

τραγικό θάνατο και δύο άλλοι (Μη-
χανικός και Ναύτης) τραυµατίσθη-
καν από την βύθιση του ρυµουλκού
«ΑΡΤΕΜΙΣ V», κατασκευής 1978,
της εταιρείας ATZANA N.E., στο λι-
µάνι του Κιάτο Κορινθίας την ηµέρα
της απεργίας, 20-2-2013. 

«Η αντιλαϊκή πολιτική που συνε-
χίζεται και από την σηµερινή κυβέρ-
νηση Ν∆ – ΠΑΣΟΚ – ∆ΗΜΑΡ, έχει
ολέθριες συνέπειες σε βάρος του συ-
νόλου των δικαιωµάτων και της ίδιας
της ζωής, των ναυτεργατών, γενικό-
τερα των εργαζοµένων.  Στο βωµό
της κερδοφορίας και της ανταγωνι-
στικότητας του εφοπλιστικού κεφα-
λαίου. 

Οι συνεχείς µειώσεις των οργανι-
κών συνθέσεων των πλοίων – το Ρ/Κ
«ΑΡΤΕΜΙΣ» είχε µόνο 3 µέλη –
καθώς και τα εξαντλητικά ωράρια
που φθάνουν και µέχρι 24 ώρες την
µέρα, έχουν ως αποτέλεσµα την αύ-
ξηση των ναυτικών ατυχηµάτων και
τους κινδύνους που εγκυµονούν στην
ασφάλεια και στην προστασία της
ζωής των ναυτεργατών».

Τα παραπάνω τονίζουν τα ταξικά
ναυτεργατικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ,
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, µαγείρων ΠΕΕΜΑ-
ΓΕΝ, ρυµουλκών ΠΕΠΡΝ, συνταξι-
ούχων ΠΕΣ-ΝΑΤ και προσθέτουν:
«Καλούµε τους ναυτεργάτες, τους ερ-
γαζόµενους µε παρακαταθήκη τους
αγώνες µας και την ταξική αλληλεγ-
γύη των δυνάµεων του ΠΑΜΕ, να
ακυρώσουµε στην πράξη για άλλη
µια φορά το κατασταλτικό µέτρο της
πολιτικής επιστράτευσης, να συνεχί-
σουµε πιο αποφασιστικά σε κάθε
χώρο δουλειάς, µε οργάνωση - συ-
σπείρωση δυνάµεων, για την κλιµά-
κωση του αγώνα ενάντια στην
καπιταλιστική βαρβαρότητα, σε σύ-
γκρουση µε την πολιτική του κεφα-
λαίου και των εκπροσώπων του».

5 νεκροί ναυτεργάτες
σε κρουαζιερόπλοιο

Νέα ναυτική τραγωδία κατα-
γράφηκε την Κυριακή, 10

Φλεβάρη, µε 5 νεκρούς ναυτεργάτες
και 3 τραυµατίες, από τους οποίους οι
δύο είναι Έλληνες, στο κρουαζιερό-
πλοιο «THOMSON MAJESTY» του
οµίλου «ΛΟΥΗΣ» κατά τη διάρκεια
γυµνασίου εγκατάλειψης µε σωστική
λέµβο, στο αγκυροβόλιο της Σάντα
Κρουζ Ντε Λα Πάλµα των Καναρίων
Νήσων.

Σύµφωνα µε πληροφορίες  που
δόθηκαν από το YNA η βάρκα αφού
κατέβηκε κανονικά, κατά το ανέβα-
σµά της κατά πάσα πιθανότητα έσπα-
σαν τα σύρµατα µάλλον στα καπόνια
και αφού αναποδογύρισε «µέτρησε»
20 µέτρα ύψος και έπεσε στη θά-
λασσα. 

Οι νεκροί ναυτεργάτες είναι: 3 Ιν-
δονήσιοι, 1 Φιλιππινέζος και 1 Γκα-
νέζος. Πρόκειται για τα πληρώµατα
βαβέλ που επικρατούν πλέον και στα
κρουαζιερόπλοια, δηλαδή ναυτεργά-
τες χαµηλόµισθοι, ανασφάλιστοι, θύ-
µατα του διεθνούς δουλεµπορικού
κυκλώµατος, που όπως αποδείχτηκε
και µε το ναυάγιο ακριβώς πριν από
ένα χρόνο, του κρουαζιερόπλοιου
«COSTA CONCORDIA», δυσκολεύ-
ονται ακόµα και να συνεννοηθούν.

Αγνοούµενος στα 
ανοικτά της Αλγερίας

Ένας 53χρονος Έλληνας ναυ-
τεργάτης έπεσε στη θά-

λασσα, 20-1-2013, 23 ναυτικά µίλια
βόρεια των ακτών της Αλγερίας υπό
αδιευκρίνιστες συνθήκες από το υπό
ελληνική σηµαία Φ/Γ πλοίο «∆Ε-
ΣΠΟΙΝΑ» της εταιρείας Fafalios στο
οποίο επιβαίνουν 22 ναυτικοί εκ των
οποίων 12 Έλληνες. Οι έρευνες από
δύο σκάφη και ένα ελικόπτερο των
αρχών της Αλγερίας δεν έφεραν απο-
τέλεσµα.

(Συνέχεια από τη σελίδα 1)

Περιοδεύσαµε στις Ακαδηµίες Εµπορικού
Ναυτικού. Προειδοποιήσαµε ότι είναι συνει-
δητή πολιτική αυτή που προωθείται, του χτυ-
πήµατος της ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης και
Μετεκπαίδευσης, προς όφελος του κεφαλαίου
και σε βάρος των ναυτεργατών και των άλλων
εργαζοµένων. Και ήρθε η ζωή και µας δικαίωσε
µε την προώθηση υπουργικών αποφάσεων
και Π∆ για τα λεγόµενα ΝΕΚΕ, που είναι ιδιω-
τικά γραφεία εκπαίδευσης που µε τους αγώνες
µας το είχαµε «παγώσει» όλο το προηγούµενο
διάστηµα. ∆ηλαδή σύγχρονα δουλεµπορικά
κέντρα που θα εµβαθύνουν την παρέµβαση
του κεφαλαίου και στην εκπαίδευση και την µε-
τεκπαίδευση υποβαθµίζοντας τη ζωή
συνολικά των ναυτεργατών.

Συναντηθήκαµε µε συλλόγους αγρο-
τών, όπως στην Κρήτη, σηµειώσαµε
πώς το ν/σ θα επιφέρει πλήγµα στο σύ-
νολο του λαού, µιλήσαµε για την κατά-
σταση σε λιµάνια και ναυτιλία που
σήµερα διαµορφώνεται µε βάση τις ανά-
γκες των µονοπωλίων.

Στην ίδια κατεύθυνση είχαµε πάρει
πρωτοβουλίες από τις 10 Νοέµβρη, µε
τη σύσκεψη που διοργανώθηκε από τα
τρία σωµατεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ,
ΠΕΕΜΑΓΕΝ µε τρία Εργατικά Κέντρα - Λέ-
σβου, Σάµου και Β. ∆ωδεκανήσου. Συµµετεί-
χαν δεκάδες αντιπροσωπείες από
συνδικαλιστικούς και µαζικούς φορείς από τα
περισσότερα νησιά. ∆ιαµορφώσαµε κοινό
πλαίσιο δράσης, που δεν είναι σε γενικές
γραµµές διαφορετικό από το πλαίσιο δράσης
που προβάλαµε και στην απεργιακή κινητο-
ποίηση που είχαµε και το τελευταίο διάστηµα.
Ήµασταν λοιπόν έτοιµοι γι' αυτή την αναµέ-
τρηση, για αυτό εκδηλώθηκε αυτός ο 7ήµερος
απεργιακός αγώνας.

Η αλληλεγγύη συνέβαλε 
στην κλιµάκωση

-- Αυτή η απεργία χαρακτηρίστηκε πα-
ρακαταθήκη για τους νέους αγώνες. Ποια
είναι τα ιδιαίτερα ποιοτικά στοιχεία της;

-- Είχαµε µία µεγαλύτερη συµµετοχή όχι
µόνο από τους ναυτεργάτες, αλλά και από Ερ-
γατικά Κέντρα και φορείς. ∆ηλαδή η προηγού-
µενη δουλειά που κάναµε έδωσε πρώτους
καρπούς. Κατεβήκανε σε συγκεντρώσεις, στην
περιφρούρηση της απεργίας. Πιο ενεργητικά
από άλλες φορές εκφράστηκε η συµπαρά-
σταση από διάφορα λαϊκά στρώµατα, τους
φτωχούς αγρότες. Με ανακοινώσεις που εξέ-
δωσαν αγροτικοί σύλλογοι, µε την παρουσία
αντιπροσωπειών αγροτών στα λιµάνια, όπως
στον Πειραιά, που µάλιστα, ως έµπρακτη αλ-
ληλεγγύη, παρέδωσαν προϊόντα τους σε ναυ-
τεργάτες απλήρωτους για µήνες.

Μας βοήθησε αυτή η αλληλεγγύη να κλι-
µακώσουµε την πάλη µας. Απελευθέρωσε
ναυτεργάτες από το φόβο και την τροµοκρατία
της εργοδοσίας και του κράτους. Σε όλη την
Ελλάδα είχαµε τέτοια παραδείγµατα.

Για να εκδηλωθεί αυτή η συµµετοχή των
ναυτεργατών και των άλλων εργαζοµένων οι
ταξικές δυνάµεις επιµείναµε από την πρώτη
µέρα της απεργίας και στις συσκέψεις µε σω-
µατεία, µε άλλους φορείς. Με συσκέψεις, συ-
νελεύσεις σε κάθε µονάδα πλοίου.
Συγκεντρώναµε δηλαδή όλες τις ειδικότητες και
κάναµε κοινές συγκεντρώσεις. Αυτό στην
απεργιακή κινητοποίηση έδωσε τη δυνατότητα
καλύτερα να αντιµετωπίσουµε τις κινήσεις της
κυβέρνησης και των εφοπλιστών ενάντια στην
απεργία.

Με την επιστράτευση σου δίνουν φύλλο
πορείας και κατεβαίνουν τα ΜΑΤ, δυνάµεις κα-
ταστολής και προσπαθούν να σε βάλουν µε τη
βία και την τροµοκρατία να εργαστείς, να στα-
µατήσεις την απεργία. Παρ' όλα αυτά η προη-
γούµενη πείρα που έχουµε συγκεντρώσει
µέσα από αυτούς τους αγώνες, µας έδωσε και
τη δυνατότητα να πούµε ότι πάµε κόντρα στην
πολιτική επιστράτευση, ότι καλούµε όλους
τους ναυτεργάτες έξω από τα πλοία, καλούµε
την εργατική τάξη και τους άλλους εργαζόµε-
νους να σταθούν δίπλα στους ναυτεργάτες,
γιατί η πολιτική επιστράτευση (που έχει επι-
βάλλει η κυβέρνηση και σε άλλους κλάδους)
αφορά όλους τους εργαζόµενους. Είχαµε αντα-
πόκριση και από τα πληρώµατα ξαναλέω, και
από τους εργαζόµενους άλλων κλάδων και τα
συνδικάτα. Κατέβηκε το ΕΚΠ άµεσα σε απερ-
γία αλληλεγγύης. Καλέσαµε τα Εργατικά Κέ-
ντρα και τη ΓΣΕΕ να κηρύξει απεργία.
Αναγκάστηκε να κηρύξει παναττική απεργία
την ηµέρα της επιστράτευσης. Καλέσαµε τους
εργαζόµενους το πρωί, την ηµέρα της επι-
στράτευσης, να κάνουµε συγκέντρωση και να
καταδικάσουµε αυτή τη βάρβαρη πολιτική που
προωθείται σε βάρος των ναυτεργατών και
των άλλων εργαζοµένων. Ήταν η µεγαλύτερη
συγκέντρωση που έχει γίνει ποτέ στο λιµάνι
του Πειραιά. Έδωσε φτερά στους ναυτεργάτες,
έχει σφραγίσει τις εξελίξεις.

Η κυβέρνηση πήρε σοβαρά υπόψη της την
αλληλεγγύη αυτή που εκφράστηκε µε την ενερ-
γητική συµµετοχή και τη φυσική παρουσία και
είναι όπως έχουµε πει παρακαταθήκη για τους
αγώνες που έχουµε µπροστά µας.

-- Πώς επιδρά η εµπειρία αυτού του αγώνα
συνολικά στους αγώνες των εργαζοµένων, του
λαού;

-- Σε αυτές τις συνθήκες είναι φυσικό επό-
µενο ότι σχέδια που προσπαθούσαν να προ-
ωθηθούν «αγανακτισµένων» πολιτών και
«κακών» ναυτεργατών που είναι «εχθρός» της
κοινωνίας και πρέπει να οδηγηθούν σιδηροδέ-
σµιοι σε καταναγκαστική εργασία κάτω από το
βούρδουλα της κυβέρνησης και των δυνάµεων
καταστολής, µαζεύτηκαν. Μαζεύτηκαν και πα-

ράλληλα εκτέθηκαν πολιτικά αυτοί που τα προ-
ωθούσαν, όχι µόνο στους ναυτεργάτες, αλλά
γενικότερα στους εργαζόµενους.

Αναδείχτηκε σε µία περίοδο κρίσιµη ότι
ναυτεργάτες, εργάτες, οι εργαζόµενοι και αγρό-
τες έχουν κοινά συµφέροντα και δοκιµάζονται
από την ίδια πολιτική. Πρέπει να πούµε ότι
αυτές οι κινητοποιήσεις έγιναν παράλληλα και
ταυτόχρονα µε την κινητοποίηση των αγροτών
σε όλη την Ελλάδα σε συνθήκες που διευρυ-
νόντουσαν τα µπλόκα και επεκτεινόντουσαν
από την Β. Ελλάδα µέχρι την Ν. Ελλάδα. Και
είναι πρόκληση, είναι θράσος και φαρισαϊσµός
να λέει η κυβέρνηση και τα «παπαγαλάκια» της
στα αστικά ΜΜΕ ότι εχθρός είναι ο εργαζόµε-
νος λαός που αγωνίζεται για τα δικαιώµατά
του. Έτσι αναδείχθηκαν η κοινή αιτία και ο κοι-
νός αντίπαλος και στους ναυτεργάτες και
στους εργαζόµενους γενικότερα και στους
αγρότες.

Επιβεβαιώθηκε ο δίκαιος χαρακτήρας των
αιτηµάτων µας και ο δρόµος για να βγούµε
από τα αδιέξοδα της βάρβαρης πολιτικής. Με
ποιες δυνάµεις και αγώνες, σε ποια κατεύ-
θυνση. Γι' αυτό λέµε ότι αυτός ο αγώνας είναι
σταθµός για το ναυτεργατικό κίνηµα, αλλά και
για το εργατικό κίνηµα γενικότερα και είναι πα-
ρακαταθήκη. Γίνεται πιο φανερό και µάλιστα σε
συνθήκες αναµέτρησης ότι το πρόβληµα που
αντιµετωπίζει ένας χώρος εργαζοµένων, αγρο-
τών, φτωχών δηλαδή και µεσαίων αγροτών,
δεν είναι υπόθεση µόνον ενός τµήµατος της
εργατικής τάξης ή µόνο της εργατικής τάξης,
αλλά είναι υπόθεση όλης της εργατικής τάξης
και όλου του εργαζόµενου λαού. Και η αλλη-
λεγγύη αποκτάει πολλαπλασιαστική δυνατό-
τητα γι' αυτούς που αγωνίζονται για να
µπορούν να αναµετρηθούν µε αυτήν την πολι-
τική µε την οποία δοκιµάζεται όλος ο εργαζό-
µενος λαός.

Ενότητα µε οδηγό 
τα λαϊκά συµφέροντα

-- Ποιος ήταν ο ρόλος των άλλων δυνά-
µεων που δρουν στο συνδικαλιστικό
κίνηµα;

-- Σε συνθήκες µάχης µπορεί να φαίνονται
και να είναι οι αποφάσεις οµόφωνες, αλλά δε
σταµατάει να υπάρχει αναµέτρηση και από τη
λεπτοµέρεια κρίνονται πολλά σε έναν αγώνα.
Και για να απαντήσουµε στην ερώτηση και να
µην εξαντληθούµε τι λέγανε, τι λένε µέχρι σή-
µερα και τι έκαναν και τι κάνουν οι άλλες δυ-
νάµεις, είναι χαρακτηριστικό παράδειγµα το ότι
οι δυνάµεις του οπορτουνισµού δεν θέλανε να
κάνουµε συγκέντρωση την τελευταία µέρα στο
λιµάνι του Πειραιά. Και µε επιµονή δική µας,
των ταξικών δυνάµεων, στην Εκτελεστική Επι-
τροπή της ΠΝΟ έγινε αυτή η µεγαλειώδης συ-
γκέντρωση την τελευταία µέρα της απεργίας
που µας είχαν κηρύξει την πολιτική επιστρά-
τευση και έστειλε µήνυµα προς κάθε κατεύ-
θυνση, σε φίλους των ναυτεργατών και των
εργαζοµένων, αλλά και στους αντιπάλους
τους. Ένα λοιπόν είναι η τελευταία µέρα και
ποια ήταν η στάση τους.

∆εύτερο, σε ό,τι αφορά τη σύσκεψη σωµα-
τείων και φορέων που έγινε. ∆εν µπορεί, κά-
ποιοι που έχουν υπογράψει µείωση µισθών
κατά 15% όπως οι δυνάµεις που πλειοψηφούν
στην Οµοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων να
καλούν σε συντονισµό της δράσης. 'Η να καλεί
σε συντονισµό κάποιος που διαπραγµατεύεται
τους όρους και τις προϋποθέσεις που και οι
ΣΣΕ θα µειωθούν και ατοµικές συµβάσεις θα
επιβληθούν στους εργαζόµενους και θα διευ-
ρυνθεί η «µαύρη» ανασφάλιστη εργασία. Γιατί
µε την ίδια τη δράση τους αυτές οι δυνάµεις
έχουν υπονοµεύσει το περιεχόµενο των αιτη-
µάτων και τους λόγους που τους καλούµε σε
συντονισµό και σε αγώνα. 

Έχουν τεράστιες ευθύνες οι συνδικαλιστι-
κές πλειοψηφίες σε ΟΜΥΛΕ (ΠΑΣΚΕ - ∆ΑΚΕ),
στους Λιµενεργάτες (ΣΥΡΙΖΑ), στους Ναυτι-
λιακούς (ΣΥΡΙΖΑ), στα Ναυπηγεία, σε άλλους
κλάδους που ουσιαστικά αρνούνται να ενηµε-
ρώσουν τους εργαζόµενους, να κάνουν γενι-
κές συνελεύσεις, να πάρουν αγωνιστικές
αποφάσεις.

Άρα είναι µεγάλης σηµασίας ζήτηµα: Ποιες
δυνάµεις, µε ποιο περιεχόµενο, σε ποια κα-
τεύθυνση αγωνίζονται. Και όταν κάποιοι λένε
για ενότητα, εµείς λέµε: «Ασφαλώς», όµως σε
τι θα ενωθούµε και γιατί; Πώς θα µειώνουµε το
µισθό µας και πώς θα καταργούµε την ΕΓΣΣΕ
και τις ΣΣΕ και θα προωθούµε τα ατοµικά σύµ-
φωνα απασχόλησης, τις ατοµικές συµβάσεις
και τη µαύρη ανασφάλιστη εργασία; Υπάρχουν
σωµατεία που έχουν υπογράψει τέτοιες συµ-
φωνίες, τις έχουν υιοθετήσει. Είναι εκτεθειµέ-
νες οι δυνάµεις των ΠΑΣΚΕ, ∆ΑΚΕ, ΑΠ µε τα
προγράµµατα της ΕΕ, που είναι σε συµφωνία
µε τις κυβερνήσεις και το κεφάλαιο στη χώρα
µας, αυτά της λεγόµενης κατάρτισης και επα-
νακατάρτισης. Προγράµµατα που και τα έχουν

εγκρίνει και τα έχουν προωθήσει ως ντί-
λερ υποκρινόµενοι ότι ενδιαφέρονται για
τον άνεργο, ενώ ουσιαστικά µειώνουν
την τιµή της εργατικής δύναµης, καταρ-
γούν τις ΣΣΕ και τα κοινωνικοασφαλι-
στικά δικαιώµατα. Εποµένως ενότητα σε
ποια βάση, για να υπερασπίσουν ποιων
τα συµφέροντα και αγώνας σε ποια κα-
τεύθυνση. Εµείς λέµε, αγώνα για εφαρ-
µογή των ΣΣΕ, να καταβληθούν τα
δεδουλευµένα στους απλήρωτους ναυ-
τεργάτες. Υπογραφή και ανανέωση της
ΕΓΣΣΕ, των ΣΣΕ που να ανταποκρίνο-

νται στις σύγχρονες, πραγµατικές ανάγκες των
εργαζοµένων. Να αποσυρθεί το νοµοσχέδιο
του ΥΝΑ. Κατάργηση της ∆ανειακής Σύµβα-
σης, των αντιλαϊκών µνηµονίων, των εφαρµο-
στικών νόµων. Κατάργηση της αντεργατικής
νοµοθεσίας, Ν.2687/53, του Κανονισµού
3577/92, που προωθούν τη «µαύρη» - ανα-
σφάλιστη εργασία. Άµεση ανάκληση των µει-
ώσεων που επιβλήθηκαν στις συντάξεις.
Κατάργηση των φορολογικών χαρατσιών.
Πλοία σύγχρονα - ασφαλή µε απρόσκοπτη,
επαρκή σύνδεση των νησιών µε την ηπειρω-
τική χώρα που θα υπηρετούν τις κοινωνικές
ανάγκες. Αποκλειστικά δηµόσιο, δωρεάν σύ-
στηµα Υγείας - Πρόνοιας, κατάργηση κάθε επι-
χειρηµατικής δραστηριότητας. Πλήρη
χρηµατοδότηση των ασφαλιστικών ταµείων,
των δηµόσιων µονάδων Υγείας και Πρόνοιας
από τον κρατικό προϋπολογισµό. Αποκλει-
στικά δηµόσια δωρεάν σύγχρονη Ναυτική Εκ-
παίδευση - Μετεκπαίδευση. Καµία
ιδιωτικοποίηση των λιµενικών υποδοµών,
καµία ανατροπή των εργασιακών δικαιωµά-
των. Ναυτιλία, ναυπηγική βιοµηχανία, υποδο-
µές και πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας
µας µπορούν και επιβάλλεται να γίνουν βρα-
χίονας ανάπτυξης στην υπηρεσία των λαϊκών
αναγκών.

-- Τι δυνατότητες και καθήκοντα ανέδειξε η
απεργιακή αναµέτρηση;

-- Μέσα από τη δουλειά που έχουµε κάνει
όλα αυτά τα χρόνια και ήδη αναφέραµε, τη µε-
γάλη σύσκεψη που διοργανώσαµε στις 10 Νο-
έµβρη µε τους εκπροσώπους των λαϊκών
στρωµάτων των νησιών, τις κοινές συσκέψεις
και τις συνελεύσεις σε κάθε καράβι, τις συνε-
χείς συγκεντρώσεις - κάθε µέρα µία συγκέ-
ντρωση τις µέρες της απεργίας µέσα στο

λιµάνι και στα άλλα λιµάνια - τις πρωτοβουλίες
που πήραν τα Εργατικά Κέντρα όπου είναι
πλειοψηφία οι δυνάµεις του ΠΑΜΕ - γιατί τα
άλλα ούτε κουνήθηκαν ή κουνήθηκαν για τα
«µάτια του κόσµου» - δηµιουργήθηκαν πιο θε-
τικές διεργασίες. Είχαµε ορατά αποτελέσµατα
που ανέκοψαν την επιθετικότητα της κυβέρνη-
σης και των εκπροσώπων του κεφαλαίου.
Έδωσε δυνατότητα να λέµε ότι θα συνεχί-
σουµε την απεργία και κόντρα στην πολιτική
επιστράτευση για να προωθήσουµε τα συµφέ-
ροντά µας.

Υπάρχουν και αδύνατες πλευρές που πρέ-
πει να τις βελτιώσουµε. Μεγαλύτερη οργά-
νωση µε στράτευση, συµµετοχή στη ζωή και τη
δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεων για
την υπεράσπιση των δικαιωµάτων των ναυ-
τεργατών, της νεολαίας, των συνταξιούχων,
όλων των εργαζοµένων. Αναδείχθηκε ακόµα
περισσότερο ο ρόλος των άλλων δυνάµεων
του εργοδοτικού, κυβερνητικού συνδικαλισµού,
του οπορτουνισµού και θα επιµείνουµε απο-
φασιστικά στο κάλεσµα προς τους εργαζόµε-
νους να βγάλουν συµπεράσµατα από τη
στάση αυτών των δυνάµεων και τη δράση
τους. 

Ο απεργιακός αγώνας έδωσε ώθηση για
να ενταθεί η δράση µας µέσα και έξω από τα
καράβια σε κάθε χώρο δουλειάς µε στόχο οι
εργαζόµενοι να οργανωθούν γύρω από τις
γραµµές του ΠΑΜΕ, δηλαδή αυτό που λέµε να
προχωρήσουµε σε ανασύνταξη του εργατικού
κινήµατος σε ταξική κατεύθυνση µέσα από την
ανάπτυξη της ταξικής πάλης. Για να ανοίξει και
ο δρόµος και για την αντιµετώπιση των αιτιών
της κρίσης και της ικανοποίησης των αιτηµά-
των. Για φιλολαϊκή πολιτική, λαϊκή οικονοµία,
λαϊκή εξουσία, µε επικεφαλής την εργατική
τάξη και τα σύµµαχα στρώµατά της ενάντια
στα µονοπώλια και τους εκπροσώπους τους.

* Η  συνέντευξη δόθηκε στην            
Αθηνά  Ζύµαρη και δηµοσιεύθηκε 
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καταφεύγουν σε εκβιασµούς, αυταρχισµό και
ψέµατα για να κρατήσουν το λαό φοβισµένο,
υποταγµένο, διασπασµένο, έδειξε πως ο ερ-
γαζόµενος λαός έχει δύναµη όχι µόνο να φρε-
νάρει την άγρια αντιλαϊκή και αντεργατική
πολιτική συγκυβέρνησης, ΕΕ και ∆ΝΤ, αλλά
και να βάλει τη σφραγίδα του στις επερχόµε-
νες εξελίξεις. 

Στον Πειραιά µε τους απεργούς ναυτεργάτες
στην πρώτη γραµµή της διαδήλωσης να «στρα-
πατσάρουν» για µια ακόµα φορά στην πράξη το
µέτρο της πολιτικής επιστράτευσης, χιλιάδες ερ-
γαζόµενοι, συγκρότησαν µια µαζική και µαχητική
διαδήλωση και πορεία που είχε σταθµό τα δικα-
στήρια Πειραιά, όπου εκδικαζόταν η προσφυγή 3
σωµατείων που εκλέγουν αντιπροσώπους στο
συνέδριο του Ε.Κ. Πειραιά µε νόθες διαδικασίες.
Η πορεία κατέληξε στο λιµάνι του Πειραιά, για να
ενισχύσει την απεργιακή περιφρούρηση στα κα-
ράβια.

Στον αντίποδα ΠΑΣΚΕ, ∆ΑΚΕ και «Αυτόνοµη
Παρέµβαση» όπου τους δόθηκε η ευκαιρία υπο-
νόµευσαν την απεργιακή µάχη. Στην ΙΟΝ, η διοί-
κηση του σωµατείου όπου πλειοψηφεί η ∆ΑΚΕ
αποφάσισε «όχι» στην απεργία. Στο εργοστάσιο
µετάλλου ΕΛΣΑ η πλειοψηφία στη διοίκηση του
σωµατείου (που εµφανίζεται ως ανεξάρτητη,
όµως στο συνέδριο του Εργατικού Κέντρου  Πει-
ραιά αυτοί οι συνδικαλιστές «κατεβαίνουν» µε την
ΠΑΣΚΕ), αποφάσισε να απεργήσει µόνο η διοί-
κηση του σωµατείου. Στα Τσιµέντα Ηρακλής η
ΠΑΣΚΕ που πλειοψηφεί στη διοίκηση του σωµα-
τείου, αποφάσισε κατά της απεργίας επειδή
όπως είπε τους κάλεσε η εταιρεία για ΣΣΕ.

Σήµερα, δε χωρά κυριολεκτικά καµιά επανά-
παυση, τα βάρβαρα αντεργατικά αντιλαϊκά µέτρα
και η καταστολή του λαού θα κλιµακωθούν. Οι
δυνάµεις του ΠΑΜΕ στη ΓΣΕΕ έχουν ήδη βάλει
το ζήτηµα της κλιµάκωσης για τη διεκδίκηση της
Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργα-
σίας.

Σε πρώτη δύναµη, και µάλιστα ενισχυ-
µένη σε ποσοστά και έδρες, αναδεί-

χθηκε για τρίτη συνεχή φορά, στη διοίκηση
του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, η παράταξη
«∆ηµοκρατική Ενωτική Συνδικαλιστική Κί-
νηση» (∆ΕΣΚ), συσπειρωµένη στις ταξικές
δυνάµεις του ΠΑΜΕ. 

Τα αποτελέσµατα της εκλογικής διαδικασίας
του 33ου Συνεδρίου του ΕΚΠ, που ολοκληρώ-
θηκε 26 Μάρτη 2013, αναδεικνύουν τις θετικές
διεργασίες που συντελούνται στους εργαζόµε-
νους του Πειραιά και φέρουν τη σφραγίδα της
πρωτοπόρας δράσης των ταξικών δυνάµεων
στους χώρους δουλειάς, στην οργάνωση της
πάλης για την υπεράσπιση των δικαιωµάτων
τους και ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική.

Συγκεκριµένα για ∆ιοικητικό Συµβούλιο ψήφι-
σαν 216 αντιπρόσωποι, ενώ βρέθηκε και ένα
λευκό. Η ∆ΕΣΚ πήρε 94 ψήφους, ποσοστό
43,5% και 8 έδρες. Στις προηγούµενες εκλογές
είχε πάρει 114 ψήφους, ποσοστό 36,3% και 7
έδρες. Η «Αυτόνοµη Παρέµβαση» πήρε 58 ψή-
φους ποσοστό 26,6% και 5 έδρες, από 47 ψή-
φους, ποσοστό 14,9% και 3 έδρες. Η ΕΠΑΚ
(ΠΑΣΚΕ) πήρε 45 ψήφους, ποσοστό 20,8% και 4
έδρες, από 88 ψήφους, ποσοστό 28,02% και 5
έδρες. Τέλος η Ε∆ΑΣ (∆ΑΚΕ) πήρε 18 ψήφους,
ποσοστό 8,3% και 2 έδρες, από 64 ψήφους που
είχε πάρει, ποσοστό 20,3% και 4 έδρες.

Το αποτέλεσµα αυτό θα µπορούσε να είναι
ακόµα πιο θετικό αν οι δυνάµεις του εργοδοτικού,
κυβερνητικού συνδικαλισµού και του οπορτουνι-
σµού δεν προσπαθούσαν µε κάθε τρόπο να αλ-
λοιώσουν τους συσχετισµούς. Χαρακτηριστικό
των προσπαθειών τους είναι τα σωµατεία που
«εµφανίζονταν» την τελευταία στιγµή όπως το
πανελλαδικό σωµατείο εµποροϋπαλλήλων που
έχει συγκροτηθεί από την ΑΠ το οποίο µέσα σε
ένα χρόνο «κατάφερε» να αυξήσει τους ψηφίσα-
ντες από 57 που ήταν σε 1.000…!

Κατά την έναρξη του συνεδρίου η πλειο-
ψηφία των συνέδρων υπερψήφισε την πρό-
ταση της ∆ΕΣΚ να µην συµµετέχουν οι
αντιπρόσωποι που έχουν εκλεγεί µε νόθες
διαδικασίες, ανάµεσά τους και τα 7 ναυτεργα-
τικά σωµατεία που διατηρούν ακόµα στα κα-
ταστατικά τους το επαίσχυντο πλειοψηφικό
σύστηµα στις αρχαιρεσίες και συντηρούν το
αντιδηµοκρατικό καθεστώς στην ΠΝΟ για να
υπηρετούν καλύτερα τα εφοπλιστικά συµφέ-
ροντα.

Επίσης η πλειοψηφία των αντιπροσώπων, δί-
νοντας απάντηση στις δυνάµεις του κοινωνικού
εταιρισµού, του συµβιβασµού και του «κοινωνι-
κού» διαλόγου, υπερψήφισε τη θέση της ∆ΕΣΚ:
«Να ενισχυθεί το αγωνιστικό ταξικό µέτωπο των
εργαζοµένων, κλιµακώνουµε τους αγώνες µας
για ριζικές αλλαγές προς όφελος της τάξης µας.
Αναδεικνύουµε την ταξική πάλη σε κινητήρια δύ-
ναµη για τα συµφέροντά µας. Αγώνας, σύ-
γκρουση ως το τέλος. Στόχος µας η έξοδος από
τη λυκοσυµµαχία της ΕΕ, η µονοµερής διαγραφή
του χρέους, η κοινωνικοποίηση των µέσων πα-
ραγωγής µε κεντρικό πανεθνικό σχεδιασµό και ο
λαός στο τιµόνι της δικής του εξουσίας».

Σε πρώτη δύναµη 
αναδείχθηκαν οι δυνάµεις
του ΠΑΜΕ στο Ε.Κ. Πειραιά 

Φλεβάρης 2013
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