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Ναυτεργάτες,
Γενικός Συναγερμός.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
των ταξικών σωματείων
ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ
ΠΕΕΜΑΓΕΝ - ΠΕΣ/ΝΑΤ

Τώρα σε κάθε πλοίο,
σε κάθε λιμάνι, παντού.
Κυβέρνηση - ΕΕ - κεφάλαιο
μας διαλύουν κάθε δικαίωμα.
Προκλητικά και αιφνιδιαστικά μέσα στο
πολυνομοσχέδιο οδοστρωτήρα «Μέτρα
στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του
ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις», καταργεί
τις ΣΣΕ στα επιβατηγά και επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία στην ημεδαπή και βάζει
σε εφαρμογή τις επιχειρησιακές συμβάσεις.
Καταργούν τον νόμο 3276/1944, που
επικύρωσε τη ΣΣΕ της ΟΕΝΟ του 1943.
Μας γυρίζουν 128 χρόνια πίσω, που οι
εργάτες του Σικάγου τη 1η Μάη διεκδίκησαν
την 8ωρη εργασία.
Επίσης με την επαναφορά του ν/σ
«Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις»
που θα συζητηθεί στη βουλή μέσα στην
εβδομάδα, προωθεί πρόσθετα κατασταλτικά
και απεργοσπαστικά μέτρα σε βάρος της
υπεράσπισης των δικαιωμάτων των ναυτεργατών, επιβάλλονται ποινικές και πειθαρχικές
κυρώσεις με απόφαση του Υπουργού μετά
από εισήγηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών
Συγκοινωνιών, καταργώντας το δικαίωμα στην
απεργία.

Απεργιακή προσυγκέντρωση
Δευτέρα 31 Μάρτη, 5:30 π.μ.
Στην Πλατεία Καραϊσκάκη.
Απεργιακή συγκέντρωση

Θεσπίζει τον κυβερνήτη με μπλοκάκι
ΟΑΕΕ, επεκτείνει την «μαύρη» ανασφάλιστη
εργασία, εργαζόμενοι πολλαπλών καθηκόντων, υπονομεύεται η ασφάλεια και η ανθρώπινη ζωή για ναυτεργάτες, επιβαίνοντες.
Δίνει το δικαίωμα στα επαγγελματικά
τουριστικά με οποιαδήποτε σημαία να
πραγματοποιούν ακτοπλοϊκές πλόες μεταφέροντας μέχρι 99 επιβάτες, εξαρθρώνοντας το
ακτοπλοϊκό συγκοινωνιακό δίκτυο με πολλαπλές επιπτώσεις σε ναυτεργάτες, εργαζόμενους, το νησιωτικό πληθυσμό.
Την ίδια περίοδο που ιδιωτικοποιούνται
πλήρως τα λιμάνια και οι μαρίνες,
καλπάζει και αυξάνει η ανεργία, οργιάζει
η απλήρωτη εργασία των ναυτεργατών,
των εργαζομένων, το εφοπλιστικό κεφάλαιο
επενδύει δισεκατομμύρια δολάρια σε
ναυπηγήσεις και αγορές πλοίων, κατ’
εντολή τους οι πολιτικοί τους εκπρόσωποι
συντρίβουν κάθε εργασιακό δικαίωμα
των ναυτεργατών, των εργαζομένων, οικοδομούν εργασιακά «γκέτο» για τα κέρδη του
κεφαλαίου.
Όλοι στην 48ωρη επαναλαμβανόμενη
απεργιακή μάχη από τις 31 Μάρτη
ΣΠΑΜΕ ΤΟΝ ΦΟΒΟ, ΤΗΝ ΥΠΟΤΑΓΗ
ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ - ΑΓΩΝΑ

στις 11 π.μ. μπροστά στο
Ε/Γ-Ο/Γ «EUROPEAN EXPRESS»

Πειραιάς, 29 Μάρτη 2014
Οι Διοικήσεις των Ενώσεων

Στη συνεδρίαση 21 Μάρτη η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΝΟ αποφάσισε κινητοποιήσεις
από τις 27 Μάρτη στα πλοία της Ακτοπλοΐας, για την απλήρωτη εργασία και κλιμάκωση
με απεργιακές κινητοποιήσεις. Συμμετοχή στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία 9 Απρίλη,
σε όλες τις κατηγορίες πλοίων πανελλαδικά, από 00:01 έως 24:00

Κ

Η απεργιακή
συγκέντρωση
του ΠΕΙΡΑΙΑ
Τετάρτη, 9 Απρίλη
10:30 π.μ. στην
Πλ. Καραϊσκάκη

εφάλαιο - Κυβέρνηση - ΕΕ - ΔΝΤ προωθούν
νέα αντεργατικά μέτρα στα πλαίσια της πολιτικής της ανταγωνιστικότητας για την αύξηση του
βαθμού εκμετάλλευσης των εργαζομένων, μειώνοντας την τιμή της εργατικής δύναμης. Ταυτόχρονα
νέα προνόμια για το Κεφάλαιο, με μείωση των εργοδοτικών εισφορών, που θα επιφέρει λιγότερα έσοδα
στα Ασφαλιστικά Ταμεία, με πολλαπλές επιπτώσεις
για τις συντάξεις, γιατρούς, φάρμακα.
Την ίδια περίοδο πρόσθετα κατασταλτικά μέτρα
σε βάρος των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, χτύπημα των ΣΣΕ, διογκώνεται η ανεργία, η μαύρη ανασφάλιστη εργασία, η απλήρωτη εργασία.
Μπροστά σ’ αυτή την κατάσταση οι δυνάμεις της
Ναυτεργατικής Συνδικαλιστικής Κίνησης, τα ταξικά
σωματεία, ΠΕΜΕΝ, - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ
- ΠΕΠΡΝ - ΠΕΣ/ΝΑΤ και η Επιτροπή Ανέργων
Ναυτεργατών, στα πλαίσια αυτής της δράσης και της
προετοιμασίας για την επιτυχία της απεργίας
στις 9 Απρίλη, είχαμε το τελευταίο διάστημα τις
παρακάτω δραστηριότητες :

ΜΕ ΤΟ Ν/Σ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ:
Νέο χτύπημα στα εργασιακά δικαιώματα των ναυτεργατών

Ν

έους κινδύνους για την ανθρώπινη
ζωή στη θάλασσα προσθέτει η
κυβέρνηση, με το νομοσχέδιο που έχει τίτλο
«Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις»
και συζητήθηκε, 20/3, στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.
Το ν/σ καταργεί κάθε έννοια συγκροτημένου εργασιακού δικαιώματος για τους ναυτεργάτες. Επιτρέπει πλοία αυτής της κατηγορίας, με δυνατότητα να μεταφέρουν ως και 99
επιβάτες, να είναι εν πλω χωρίς καν οργανική σύνθεση, δηλαδή ναυτεργάτες με συγκεκριμένη ειδικότητα. Χρέη πλοιάρχου μπορεί
να εκτελεί ο καθένας που διαθέτει πιστοποιητικά ναυτικής ικανότητας, τα οποία οι ναυτιλιακοί πράκτορες πουλάνε με το κιλό!
Στο ίδιο νομοθέτημα, συμπεριλαμβάνεται
άρθρο που προβλέπει τη δρομολόγηση
«πλοίου ασφαλείας», σε περίοδο απεργίας
των ναυτεργατών, με πρόσχημα «την προστασία του δημόσιου συμφέροντος». Επί της
ουσίας νομοθετείται η δημιουργία απεργοσπαστικού μηχανισμού, που υπηρετεί την
αξίωση των εφοπλιστών να ξεμπερδεύουν με
το δικαίωμα των ναυτεργατών στην απεργία.
Ο υπουργός Ναυτιλίας Μ. Βαρβιτσιώτης
ισχυρίζεται ότι «με αυτό το ν/σ επιτυγχάνεται
η συνολική αναμόρφωση του πλαισίου δραστηριοποίησης των τουριστικών πλοίων,
η κατάργηση των αναχρονιστικών και
γραφειοκρατικών ρυθμίσεων, ενώ εισάγονται

απλές και σύγχρονες ρυθμίσεις που αποσκοπούν στη δημιουργία φιλεπιχειρηματικού
περιβάλλοντος».
Οι «σύγχρονες ρυθμίσεις» που επικαλείται είναι, μεταξύ άλλων, το άρθρο 1 του νομοσχεδίου για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής, με το οποίο χρίζεται «κυβερνήτης»
«επιβάτης που διαθέτει ναυτική ικανότητα
και εμπειρία» και προσλαμβάνεται για τη
διακυβέρνηση του πλοίου, καταργώντας
πλοίαρχο και πλήρωμα! Το ίδιο άρθρο
(παρ. ιβ) καταργεί τις συμβάσεις ναυτολόγησης, πλοίαρχο, κυβερνήτη, πλήρωμα, και
τους κατατάσσει στους «επιβαίνοντες».
Σύμφωνα επίσης με το άρθρο 10 (Γενικές
διατάξεις, παρ.2.α.), οι κυβερνήτες ιδιωτικών
πλοίων αναψυχής υπό σημαία ελληνική, ή
άλλου κράτους - μέλους της ΕΕ, απαλλάσσονται ακόμα και από τη στοιχειώδη υποχρέωση να λαμβάνουν άδεια απόπλου από τη
Λιμενική Αρχή ή να δηλώνουν αντίστοιχα
κατάπλου, προκειμένου να υπάρχει ένας
υποτυπώδης έλεγχος.
Και βέβαια, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 13, οι εφοπλιστές των επαγγελματικών σκαφών αναψυχής απαλλάσσονται από
τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το δασμό
των καυσίμων.
Στο ίδιο ν/σ προβλέπεται ότι καταργούνται Οίκος Ναύτη και ΓΕΝΕ και δημιουργείται
ενιαίος φορέας (ΟΝΝΕ).

• Την Τετάρτη 26 Μάρτη στις 10:30 το πρωί,
σύσκεψη στα γραφεία της ΠΕΜΕΝ.
• Την Πέμπτη 27 και την Παρασκευή 28 Μάρτη
κινητοποιήσεις στα πλοία τις ακτοπλοΐας για
τα δεδουλευμένα, που συνεχίζονται.
Ταυτόχρονα συντονίζοντας τη δράσης τους με τις
ταξικές δυνάμεις όλων των εργαζομένων, τις δυνάμεις της κοινωνικής συμμαχία ΠΑΜΕ - ΠΑΣΕΒΕ ΠΑΣΥ - ΜΑΣ - ΟΓΕ, οι ταξικές δυνάμεις των ναυτεργατών εξέφρασαν την αντίθεσή τους στα αντιλαϊκά
μέτρα της κυβέρνησης, συμμετέχοντας σε μια σειρά
από κινητοποιήσεις :
• Στις 6 και 27 Μάρτη στις 10:30 στην Ομόνοια
στα συλλαλητήρια για την ανεργία.
• Την Κυριακή 30 Μάρτη στις 19:00 στην Ομόνοια
στο συλλαλητήριο ενάντια στην ψήφιση του
πολυνομσχέδιου λαιμητόμο.
• Την Τρίτη 1 Απρίλη στις 19:00 στην Ομόνοια
συμμετέχουν στο συλλαλητήριο με αφορμή
τη συνεδρίαση του ΕΚΟΦΙΝ των υπουργών
Οικονομικών της ΕΕ των μονοπωλίων.

Όλ’ η ανθρωπότη
κλαίει με βογγηχτά!
”Σωτηρία για σένα
και ξεχωριστή
δεν υπάρχει (για Ένα!)
πριν σωθούν αυτοί!”
Από το ποίημα
“ΕΝΑΣ-ΟΛΟΙ”
του Κώστα Βάρναλη

Στις ευρωεκλογές, τις περιφερειακές
και δημοτικές εκλογές

Σ

τις εκλογικές αναμετρήσεις που έρχονται είναι αναγκαίο να
εκφραστεί η αντίθεση του λαού στην πολιτική που τον καταδικάζει να ζει μόνιμα στην ανεργία και τη φτώχεια. Ιδιαίτερα
σήμερα, σε συνθήκες βαθιάς κρίσης, πρέπει να ενισχυθεί η δύναμη εκείνη που μάχεται αταλάντευτα για τα δικαιώματά του και τη
μόνη φιλολαϊκή διέξοδο.
Αρκετά πλήρωσε ο λαός τα ψέματα και τις υποσχέσεις των κομμάτων
του Ευρωμονόδρομου.
Αρκετά τον μάτωσαν για την κρίση, τα κέρδη των επιχειρηματικών
ομίλων, την ένταξη και την παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ψηφίζουμε τα ψηφοδέλτια της «Λαϊκής Συσπείρωσης» στις τοπικές εκλογές για να έχουμε ανιδιοτελείς αγωνιστές στα Περιφερειακά και
Δημοτικά συμβούλια που νοιάζονται και θα μάχονται καθημερινά για τις
δικές μας ανάγκες, θα αντιπαλεύουν τις αντιλαϊκές επιλογές των κυβερνήσεων και της ΕΕ.
Τώρα έχεις ατράνταχτες αποδείξεις,
Εργαζόμενη,
ότι το ΚΚΕ είχε δίκιο που έλεγε ότι
εργαζόμενε,
η ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή
άνεργη, άνεργε,
Ένωση και οι «μεταρρυθμίσεις» υπέρ
της απελευθέρωσης και της ανταγωνινέα, νέε,
στικότητας του κεφαλαίου θα έφερναν
φτωχέ αγρότη,
μεγάλα βάσανα στο λαό, και όχι τα άλλα
επαγγελματοβιοτέχνη,
κόμματα που υπόσχονταν «ευημερία»,
έμπορε, συνταξιούχε
«σύγκλιση» και «σταθερή ανάπτυξη».
Το ΚΚΕ είπε την αλήθεια και καταψήφισε την αντιδραστική
συνθήκη του Μάαστριχτ, που αποτελεί τη βάση της ΕΕ και της αντιλαϊκής πολιτικής, όταν όλα τα άλλα κόμματα μαζί την ψήφισαν στην βουλή, λέγοντας ψέματα στο λαό.
Η ΕΕ είναι μια διακρατική συμμαχία στην υπηρεσία της καπιταλιστικής
ανάπτυξης, των ευρωπαϊκών μονοπωλίων, η οποία επεξεργάζεται και
διευθύνει την επίθεση κατά των λαϊκών δικαιωμάτων. Δεν είναι η Ευρώπη κι ούτε την έφτιαξαν οι λαοί.
Η ΕΕ είναι συνένοχη και συνυπεύθυνη, όπως και τα κόμματα
του ευρωμονόδρομου, για τον εφιάλτη που ζει ο λαός, για την κρίση, το χρέος, την ανεργία, τη διαφθορά, τα κύματα μεταναστών. Είναι
μιλιταριστική και αντιδραστική. Ταυτόχρονα στο εσωτερικό της υπάρχουν οξύτατοι ανταγωνισμοί και αντιθέσεις μεταξύ επιχειρηματικών ομίλων και κρατών, ανισομετρία και ανισότητα, εξελίξεις με βάση τα συμφέροντα των πιο ισχυρών.
Είναι ψέμα αυτό που ισχυρίζεται η ΝΔ ότι «η ΕΕ έσωσε τη χώρα
από την καταστροφή» και «όταν θα έρθει η ανάκαμψη της οικονομίας
θα αποκατασταθούν οι μεγάλες αδικίες».
(Συνέχεια στη σελίδα 2)

ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΥΛΕΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ

Τ

ην πρώτη μέρα, 27/3, της κινητοποίησης για τα δεδουλευμένα τα πληρώματα επέβαλαν την καταβολή
των δεδουλευμένων μηνών στους 60 περίπου ναυτεργάτες,
των πλοίων της γραμμής του Αργοσαρωνικού «ΑΧΑΙΟΣ»,
«ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ» και «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ», της HSW.
Στο πλευρό τους, βρέθηκαν οι ναυτεργάτες των πλοίων,
«ΘΕΟΦΙΛΟΣ», «ΑΚΟΥΑ ΤΖΟΥΕΛ», «ΑΚΟΥΑ ΜΑΡΙΑ» και
«ΜΥΤΙΛΗΝΗ», της ΝΕΛ, οι οποίοι είναι και αυτοί απλήρωτοι
για μήνες.
Οι ναυτεργάτες των πλοίων, «ΚΡΗΤΗ ΙΙ» και «ΟΛΥΜΠΙΚ
ΤΣΑΜΠΙΟΝ», της ΑΝΕΚ, οι οποίοι επίσης έχουν μήνες να
πληρωθούν, έκαναν κοινή συγκέντρωση στην τραπεζαρία
του πρώτου πλοίου και απέσπασαν δέσμευση από τον
αρχικαπετάνιο ότι από την επόμενη μέρα θα αρχίσει η καταβολή των δεδουλευμένων και ότι πριν από το Πάσχα θα
έχουν εξοφληθεί όλοι.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση
από τους ναυτεργάτες όλων των πλοίων έξω από τα
γραφεία της ΝΕΛ, με αίτημα να καταβληθούν οι μισθοί των
συναδέλφων τους.
Μιλώντας στη συγκέντρωση, ο πρόεδρος της
ΠΕΜΕΝ, Σάββας Τσιμπόγλου, κατήγγειλε την πολιτική
που προωθεί τη μαύρη ανασφάλιστη και απλήρωτη εργασία
στα καράβια για τα κέρδη των εφοπλιστών και αφήνει
ταυτόχρονα χωρίς καράβια τα νησιά. Τόνισε ακόμα ότι αυτή
η συμμετοχή των πληρωμάτων είναι και η κατάλληλη
απάντηση σε αυτούς που προσπαθούν να υπονομεύσουν
τους αγώνες των ναυτεργατών, με το πρόσχημα ότι τάχα
φοβούνται να αγωνιστούν.
Υπενθυμίζεται ότι αυτή την άποψη εξέφρασε
ο πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ και εκπρόσωπος της «Αυτόνομης
Παρέμβασης» (ΣΥΡΙΖΑ), Αντώνης Νταλακογιώργος, στην
Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΝΟ…!
(Συνέχεια στη σελίδα 3)

Μ

όταν αυτό δεν συνέβη, ανακοίνωσαν
ότι θα πάνε στο υπουργείο Οικονομικών. Ωστόσο, ισχυρές αστυνομικές
δυνάμεις και κλούβες είχαν φράξει το
δρόμο για να εμποδίσουν τους διαδηλωτές να προχωρήσουν και λίγο αργότερα τους επιτέθηκαν με γκλομπ και
χημικά για να μην ενοχλήσουν την επίσκεψη του προέδρου της Γερμανίας
στην Ελλάδα.
Οι συγκεντρωμένοι δεν έδειξαν φόβο. Αντίθετα, με συνθήματα κατήγγειλαν την κρατική βία σε βάρος του λαού
και σε όφελος των μονοπωλίων και
ανανέωσαν το ραντεβού τους για τις 27
Μάρτη το πρωί στην Ομόνοια. Όμως
και αυτή τη φορά, παρά το γεγονός ότι
η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας είχε
ενημερωθεί για την κινητοποίηση και
για το αίτημα να συναντηθεί με
αντιπροσωπεία των συνδικάτων, οι διαδηλωτές βρήκαν ξανά κλειστή την πόρτα
του υπουργείου.
Τα συνδικάτα κατήγγειλαν την προκλητική στάση της κυβέρνησης και κατευθύνθηκαν στη Βουλή, όπου με παρέμβαση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΚΚΕ, Θανάση Παφίλη,
αντιπροσωπεία των σωματείων κατέθεσε στο προεδρείο της Βουλής το
ψήφισμα, προκειμένου να κοινοποιηθεί
Τα συνδικάτα απαίτησαν να έρθει ο στα κόμματα.
υπουργός για να γίνει η συνάντηση και
(Συνέχεια στη σελίδα 3)

ε σύνθημα «Αντιστεκόμαστε,
οργανώνουμε την πάλη
μας, δυναμώνουμε τον αγώνα μας»
εργαζόμενοι και άνεργοι, ανάμεσά τους
και ναυτεργάτες, ανταποκρινόμενοι στο
κάλεσμα των ταξικών σωματείων και
Επιτροπών Ανέργων, η συντριπτική
πλειοψηφία άνεργοι για μεγάλο χρονικό διάστημα και ζουν καθημερινά τον
εφιάλτη της επιβίωσης, ανασφάλιστοι,
χωρίς γιατρό και φάρμακα, χωρίς επίδομα, πολλοί χωρίς φως - νερό - πετρέλαιο, άλλοι να κινδυνεύουν από
πλειστηριασμούς και άλλοι από τον
κίνδυνο της έξωσης λόγω των οφειλών, συγκεντρώθηκαν στις 6 Μάρτη το
πρωί στην Ομόνοια και στη συνέχεια
πορεύτηκαν στο υπουργείο Εργασίας.
Εκεί βρήκαν τις πόρτες κλειστές και
τα ΜΑΤ να φράζουν την είσοδο. Παρότι είχε προγραμματιστεί συνάντηση, η
πολιτική ηγεσία του υπουργείου έλειπε
σύσσωμη . Ο Υπουργός θεώρησε πιο
επείγουσα
τη συνάντηση με την
τρόϊκα, γιατί έπρεπε να κουβεντιάσουν
την πορεία της αντιλαϊκής – αντεργατικής κυβερνητικής πολιτικής για την
εξυπηρέτηση των μεγαλοσυμφερόντων
και το παραπέρα ξεζούμισμα των
εργαζομένων, την αφαίρεση κάθε
δικαιώματός τους.

Σελίδα 2
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ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Κάλεσμα ισχυροποίησης του ΠΑΜΕ
από τις ταξικές δυνάμεις της ΔΕΣΚ

Μ

ε την υπερψήφιση του
Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού πραγματοποιήθηκε το Συνέδριο του Εργατικού
Κέντρου Πειραιά.
Από τις εργασίες αποχώρησαν
οι παρατάξεις της Αυτόνομης Παρέμβασης και της
ΕΠΑΚ, αφού
δεν μπόρεσαν να αποκλείσουν τα
ταξικά σωματεία που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ.
Σε ανακοίνωσή της
η Δημοκρατική Ενωτική
Συνδικαλιστική Κίνηση σημειώνει:
«Οι δυνάμεις του εργοδοτικού
κυβερνητικού συνδικαλισμού, αλλά
και ιδιαίτερα οι δυνάμεις της
"Αυτόνομης Παρέμβασης", που
μεταλλάχτηκαν σε "ΜΕΤΑ", έδειξαν
με τη στάση τους το ποιος είναι ο
πραγματικός τους αντίπαλος.

Δεν έμειναν στις εργασίες του συνεδρίου σαν μια προσπάθεια να το
εκφυλίσουν, αλλά κυρίως γιατί δεν
είχαν πού να αντιπαρατεθούν στη
δράση με τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ.
Οι δυνάμεις της ΔΕΣΚ ανέδειξαν την πλούσια αγωνιστική
δράση όλο το προηγούμενο διάστημα στο χώρο του Πειραιά και
κάλεσαν τους εργαζόμενους να
οργανωθούν στα σωματεία τους,
να γυρίσουν την πλάτη στις δυνάμεις του κυβερνητικού εργοδοτικού συνδικαλισμού, αλλά και
στις δυνάμεις που από τη μια
μιλάνε για ανασυγκρότηση του
συνδικαλιστικού κινήματος και
από την άλλη στρέφονται ενάντια στις δυνάμεις του ταξικού κινήματος. Να ισχυροποιήσουν το
ΠΑΜΕ».

Αποσπάσματα από την ομιλία του
Θ. Ευαγγελάκη Γ. Γ. της ΠΕΜΕΝ

Σ

το χώρο των ναυτεργατών
και σε συγχορδία εφοπλιστές – κυβέρνηση, επιδιώκουν την
κατάργηση των ΣΣΕ και την
εφαρμογή των ατομικών συμβάσεων, επεκτείνουν την «μαύρη»
ανασφάλιστη εργασία, την διάλυση
της κοινωνικοασφαλιστικής
προστασίας.
Επαναφέρουν, το νομοσχέδιο
έκτρωμα «Τουριστικά πλοία και
άλλες διατάξεις», στα πλαίσια της
πολιτικής της ανταγωνιστικότητας
και στις κατευθύνσεις του κεφαλαίου, της ΕΕ, του ΔΝΤ.
Οι δυνάμεις του κεφαλαίου, της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι υποστηρικτές της Συνθήκης του Μάαστριχτ,
δηλ. οι πολιτικές δυνάμεις ΝΔ ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ, τα παραμάγαζά
τους ΑΝΕΛ, ΔΗΜΑΡ, ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
Χ.Α. κι αυτά που ξεφυτρώνουν, όλοι
αυτοί - με τις συνδικαλιστικές τους
δυνάμεις - αρνούνται την υπεράσπιση και τον αγώνα για την ιστορική αποστολή της εργατικής τάξης,
των εργαζομένων να καταργήσει
τους εκμεταλλευτές της, να γίνει
κυρίαρχη στον πλούτο που
παράγει.
Είναι χαρακτηριστική η εισηγητική ομιλία στην συνδιάσκεψη των
μεταλλαγμένων της ΑΠ του ΣΥΡΙΖΑ
σε «ΜΕΤΑ» ...που τους ταιριάζει,
όπου έχουν το θράσος να επιτίθενται στις δυνάμεις του ΠΑΜΕ αναφέροντας ότι η δράση του
«αποδείχθηκε καταστροφική για το
σ.κ. για έναν από τους σοβαρότερους λόγους που ταλανίζουν το
σ.κ., ότι δεν συνέβαλλε στην
άθροιση των δυνάμεων των εργαζομένων αντίθετα υπονόμευσε την
ενότητα και την κοινή δράση».
Ενότητα και δράση
με ποιούς;
Με την ΠΑΣΚΕ – ΔΑΚΕ – ΑΠ,
που συμπλέουν στη ΓΣΕΕ, στο
ΕΚΠ, στην ΠΝΟ, υπέρμαχοι του
«κοινωνικού εταιρισμού», ότι το
«καλό του κεφαλαίου είναι και καλό
για τον εργάτη»;
Με αυτούς που καλλιεργούν
στους εργαζόμενους την μοιρολατρία, την απογοήτευση και την αναποτελεσματικότητα των αγώνων ή
με τους «ποντικούς» που δραπετεύουν από το βουλιαγμένο πλοίο του
ΠΑΣΟΚ και τρυπώνουν στο ανερ-

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία του Συλλόγου
Ναυτεργατική
Συνδικαλιστική Κίνηση
ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ
ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Εκδότης - Υπεύθυνος
σύμφωνα με το νόμο:
ΜΑΡΙΩΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Κολοκοτρώνη 99,
Πειραιάς - ΤΚ 185 35
Τηλ.: 210 - 41 17 578
Φαξ: 210 - 41 37 271
Υπεύθυνη Τυπογραφείου:
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
Μπουμπουλίνας 19,
Πειραιάς - ΤΚ 185 35
Τηλ.: 210 - 41 70 479
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
Εσωτερικού: Ευρώ 15
Εξωτερικού: Ευρώ 50
Η ύλη του παρόντος
φύλλου έκλεισε
στις 29 Μάρτη 2014

χόμενο κυβερνητικό καράβι του
ΣΥΡΙΖΑ, που συνεχίζει την ίδια
πορεία;
Με αυτούς που χαρακτήριζαν
τους αγώνες των ναυτεργατών ως
«εξαλλοσύνες», όπως ο Τσίπρας, ή
με τον Τσακαλώτο (ΣΥΡΙΖΑ) και τον
Ματσαγγάνη (ΔΗΜΑΡ), που δήλωναν ότι «ένας μάγειρας σε πλοίο
αμείβεται με 3.500 €, ενώ ένας
ερευνητής σε Πανεπιστήμιο παίρνει
2.100 €»;
Μπόλικη
«ταξική μπογιά»
Η γελοιότητα και φαιδρότητα
των ΜΕΤΑ-λλαγμένων φθάνει στο
σημείο να αναφέρουν στην εισηγητική τους ομιλία ότι ...«συγκροτείται
από αγωνιστές και αγωνίστριες με
αξιακή, ριζοσπαστική και ταξική
μπογιά μέσα από τους αγώνες της
εργατικής τάξης»…!
Πράγματι αυτή η πασαρέλα
των μεταλλαγμένων έχει πολύ
«ταξική μπογιά». Χαρακτηριστική
περίπτωση ο πρόεδρος της Ένωσης
Ναυτών, Αντ. Νταλακογιώργος,
ο αξεπέραστος, γνωστός στους
ναυτεργάτες από τις μυστικές συναντήσεις του με τους εφοπλιστές μαζί
με εργατοπατέρες της ΠΑΣΚΕ –
ΔΑΚΕ, στην ΠΝΟ, για τις παρασκηνιακές συναλλαγές με την κυβέρνηση και τον όμιλο Λούη, πρωτοστάτης στην κατεύθυνση «θέσεις
εργασίας για ορισμένους»..., με
αποτέλεσμα να αποδεκατιστούν
εκατοντάδες ναυτεργάτες με συγκροτημένα δικαιώματα από την κρουαζιέρα και μετά δήλωνε στα τηλεοπτικά κανάλια ότι ...«η κ. Κατσέλη μας
ξεγέλασε, που μας έλεγε για το
15% ότι θα ήταν Έλληνες».
Στη συνεδρίαση της ΠΝΟ, 21/3,
επανέλαβε την υπονομευτική του
θέση ότι «οι ναυτεργάτες δεν πρέπει να μην φανούν στην διεκδίκηση
των δεδουλευμένων τους, γιατί
φοβούνται»... Και πώς να μη
γίνεται αυτό όταν η διοίκηση του
σωματείου των Ναυτών συνεχίζει
να καλλιεργεί αντιλήψεις όπως
«μη μιλάς - μη ζητάς, οι καιροί είναι
δύσκολοι», ή όταν γράφει σε
ανακοινώσεις ότι «τα πληρώματα
βρίσκο νται κάτω από την
δαμόκλειο σπάθη της εφοπλιστικής
τρομοκρατίας και της πολιτικής
επιστράτευσης»!
Στη συνάντηση της ΠΝΟ με τον
ΥΝΑ, 19/2, ζήτησε «τροποποίηση
του όρου 8 των εγκριτικών πράξεων
νηολόγησης του ν.2687/1953, ...να
βάλουμε 2, 3, 5 ανθρώπους σε
κάθε πλοίο», δηλ. λιγότερους κι
από τους 4 - 6 που προβλέπει η
τελευταία εγκριτική πράξη του
2006, χωρίς καμία αναφορά αν η
ΣΣΕ και η κοινωνική ασφάλιση θα
είναι για όλους τους ναυτεργάτες.
Το ίδιο ζήτησαν και 12 βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ με ερώτησή τους στη
Βουλή.
Με αγώνες κατακτάμε
τα δικαιώματα μας

Διδασκόμαστε από την ιστορική διαδρομή και τους αγώνες
του εργατικού κινήματος, με επίγνωση των δυσκολιών, οπλιζόμαστε με αγωνιστική αισιοδοξία.
Σε αυτές τις συνθήκες της
καπιταλιστικής βαρβαρότητας
αποτελεί καθήκον για τον κάθε
εργαζόμενο η συμμετοχή στη
ζωή και την δράση των σωματείων, να απομονωθούν οι δυνάμεις
του κυβερνητικού – εργοδοτικού
συνδικαλισμού, οι μεταλλαγμένοι
«σωτήρες» του.

(Συνέχεια από τη σελίδα 1)

• Θα διεκδικούν έργα και
υποδομές για αντισεισμική
ΕΕ
πρωτοστάτησε
θωράκιση,
αντιπλημμυρικά
στην
επιβολή
της
και πυροπροστασίας. Θα παχρεοκοπίας του λαού με
λεύουν για την κατάργηση
προαποφασισμένα μέτρα ισοπέόλων
των διοδίων. Δεν θα
δωσης βασικών δικαιωμάτων,
παραδίδουν
το νερό, τα
προκειμένου να προστατευτούν
Στις ευρωεκλογές, τις περιφερειακές
δάση, τις παραλίες στην
οι επιχειρηματικοί όμιλοι.
και δημοτικές εκλογές
εκμετάλλευση και την καταΗ ανάκαμψη, όταν και εφόσον
στροφική δράση του κεφαέρθει, θα είναι αναιμική και
λαίου. Θα διεκδικούν δημόπροσωρινή και θα έχει ως προϋσιες
φτηνές συγκοινωνίες.
πόθεση τα πιο φτηνά εργατικά
• Θα αγωνίζονται για δημόχέρια και την αύξηση της εκμετάλλευσης. Η φοροεξόντωση, η
σια δωρεάν παιδεία που θα
ανεργία και τα αντιλαϊκά μέτρα
μορφώνει τα παιδιά των
θα συνεχίζουν. Αυτό κάνουν σε
λαϊκών
οικογενειών,
για
όλες τις χώρες της ΕΕ, ανεξάρτητα από το χρώμα της κυβέρνησης, δωρεάν σύγχρονες παροχές υγείας, για δωρεάν και ασφαλές
το ύψος του ελλείμματος και του χρέους!
φάρμακο. Για να έχουν όλα τα παιδιά θέση σε συγχρόνους παιδιΕίναι κοροϊδία αυτό που ισχυρίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ ότι «η ΕΕ μπορεί κούς σταθμούς με μόνιμους παιδαγωγούς και χωρίς τροφεία.
να αλλάξει και να γίνει υπέρ των λαών» και ότι με «διαπραγμάτευση» θα
Καμιά εμπιστοσύνη σε όλους αυτούς τους υποψήφιους που
φέρει μια καπιταλιστική ανάπτυξη που θα ικανοποιεί και τους μεγάλους εμφανίζονται «ως ανεξάρτητοι», υπερκομματικοί» ή «ως ενωτιεπιχειρηματίες και τους εργαζόμενους!
κοί και εκφραστές όλης της αριστεράς». Κοροϊδεύουν, για να
πάρουν την ψήφο σου. Πίσω τους είναι κρυμμένα κομματικά
ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ, όλα τα κόμματα και επιχειρηματικά συμφέροντα ή προσωπικοί υπολογισμοί και
Η ΕΕ όσο θα υπάρχει
του
ευρωμονόδρομου
σου φιλοδοξίες.
μόνο χειρότερη
κρύβουν ότι με συνθήκες και κανοο ΚΚΕ σου απευθύνει κάλεσμα
νισμούς, που έχουν ήδη ψηφίσει
και πιο επιθετική
Εργαζόμενη, εργαζόμενε,
συσπείρωσης
και συμπόρευέχουν φτιάξει μνημόνια διαρκείας
θα γίνεται
σης,
ώστε
στις
Ευρωεκλογές,
στις
για όλους τους λαούς.
άνεργη, άνεργε,
περιφερειακές και δημοτικές να
•Με το «δημοσιονομικό σύμφωνο» και τον κανονισμό «472, της
γίνει ένα βήμα προς τη λαϊκή
νέα, νέε,
21ης Μάη 2013» η χώρα μας, και χωρίς την τρόικα, όπως και όλες
χειραφέτηση.
φτωχέ αγρότη,
οι χώρες της ΕΕ, θα βρίσκεται σε διαρκή και ασφυκτική επιτήρηΜην ανέχεσαι πια να σε φοβίζουν
ση και εποπτεία. Ο κρατικός προϋπολογισμός θα ελέγχεται και θα
και να σε εξαπατούν τα κόμματα
επαγγελματοβιοτέχνη
εγκρίνεται από την ΚΟΜΙΣΙΟΝ, ενώ υπάρχουν ρήτρες γι’ αυτόματα
της ΕΕ και του συστήματος.
μέτρα και περικοπές!
Για να απαλλαγούμε από τα μνημόνια και τα βάρβαρα μέτρα
•Με το «σύμφωνο για το Ευρώ», τη στρατηγική για την «Ευρώπη βασική προϋπόθεση είναι να σπάσουμε τα δεσμά της ΕΕ και των
2020» κ.α. οι κυβερνήσεις και τα κόμματα της ΕΕ έχουν δεσμευ- μονοπωλίων!
τεί ότι θα συνεχίσουν: τη μείωση μισθών, την αύξηση των ορίων
Απόρριψε τους εκβιασμούς της ΝΔ, την κοροϊδία και τον
συνταξιοδότησης, την εξολόθρευση εργασιακών-ασφαλιστικών κατακτήκαιροσκοπισμό του ΣΥΡΙΖΑ, που αντιγράφει πια σε όλα το ΠΑΣΟΚ
σεων γιατί αυτό χρειάζεται το ευρωπαϊκό κεφαλαίο, για να νικήσει τους
του 2009 άλλα λέει στο λαό και άλλα στους μεγαλοεπιχειρηματίες
ανταγωνιστές του!
στα όργανα και τις κυβερνήσεις ΕΕ και ΗΠΑ.
Γι’ αυτό το άλλο «μοντέλο πολιΜην τους επιτικής» που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο
τρέψεις
να
σε
τσακωμός του με τη ΝΔ για το
παγιδεύσουν με το
πώς θα γίνει η νέα αναδιάρθρωκόλπο του άγριου
ση του χρέους δεν αφορά την
δικομματικού
τύχη και τα συμφέροντα του
καυγά.
λαού, αλλά ποια τμήματα κεφαΟ
τσακωμός
λαίου θα χάσουν και ποια θα
τους
αφορά
το
ωφεληθούν περισσότερο.
ποιος
θα
είναι
Κανένα αποτέλεσμα προς
όφελος των λαϊκών στρωμάτων δεν θα έχει η έξοδος από τη ζώνη στην κυβέρνηση,
ποιος θα είναι ο
του ΕΥΡΩ, όπως λένε η κίνηση Αλαβάνου και διάφοροι άλλοι,
εκλεκτός των ισχυεφόσον θα συνεχίσουν να ισχύουν και οι δεσμεύσεις από την ΕΕ
ρών τμημάτων του
και ο έλεγχος της οικονομίας από τα μονοπώλια και την εξουσία
κεφαλαίου, της ΕΕ
τους.
και των ΗΠΑ. Και οι δυο είναι με το ευρωμονόδρομο και με το
Η μόνη λύση προς όφελος των εργαζομένων και των λαϊκών
καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης που φέρνει ανεργία, φτώχεια,
στρωμάτων είναι η αποδέσμευση από την ΕΕ και μετατροπή των
κρίσεις.
μονοπωλίων σε λαϊκή περιουσία, η μονομερής διαγραφή τους
Απομόνωσε και καταδίκασε την ναζιστική «Χρυσή Αυγή» που
χρέους που προτείνει το ΚΚΕ.
έχει
εγκληματική ιδεολογία και δράση η οποία στρέφεται κατά
Αυτές τις ριζικές ανατροπές μπορεί να τις επιβάλει ο λαός με
του εργατικού και λαϊκού κινήματος και αξιοποιείται ποικιλοτρότη δική του, την εργατική – λαϊκή εξουσία. Μόνο έτσι μπορούν να
πως από το σύστημα και ως μαστίγιο και ως φόβητρο.
αναπτυχθούν όλες οι παραγωγικές δυνατότητες της χώρας μας
Ακόμα και αν δεν συμφωνείς σε όλα με το ΚΚΕ, έλα μαζί μας.
για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Να διασφαλιστούν τα

Η

Η

Τ

κυριαρχικά δικαιώματα. Να αναπτυχθούν διεθνείς σχέσεις και
συνεργασίες αμοιβαίου οφέλους.

Ψήφισε τα ψηφοδέλτια
της «Λαϊκής Συσπείρωσης»
σε όλες τις περιφέρειες
και τους δήμους

Γ

ια να έχεις εκλεγμένους αγωνιστές που θα αντιπαλεύουν
και θα αντιπολιτεύονται την αντιλαϊκή πολιτική και τα μέτρα των
κυβερνήσεων και της ΕΕ και όχι
να τη στηρίζουν και να την υλοποιούν και ύστερα να παριστάνουν ότι νοιάζονται για το λαό.

• Που θα αγωνίζονται για την προστασία των ανέργων και των

φτωχών οικογενειών, για τα δικαιώματα των νέων και τις
ανάγκες των νέων ζευγαριών.

• Θα πρωτοστατούν, για να απαλλαγούν οι εργαζόμενοι, οι

φτωχοί επαγγελματοβιοτέχνες, έμποροι και αγρότες από φόρους
και δάνεια που τους πνίγουν.

Ψηφίζουμε δυναμώνουμε
το ΚΚΕ παντού

ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ,
ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ,
ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΔΕΣΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ.
ΣΠΑΜΕ ΤΙΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ, ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ,
ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ.
Από την Διακήρυξη της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ
για τις Ευρωεκλογές

όχι την επέκταση της προσωρινής ελαστικής δουλειάς με μισθούς
πείνας, τις απολύσεις και τις ιδιωτικοποιήσεις.

μεταρρύθμιση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, που
βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι μέρος συνολικότερων αντιλαϊκών ανατροπών
στον τομέα της Υγείας.
Όπως φάνηκε από την πρώτη
μέρα λειτουργίας του ΠΕΔΥ, η μεταρρύθμιση της ΠΦΥ δεν οδηγεί σε καλύτερες υπηρεσίες, όπως λέει η κυβέρνηση. Αντίθετα, οι ασφαλισμένοι βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με ακόμα
λιγότερες και χειρότερες παροχές.
Είναι σίγουρο ότι οι υγειονομικές μονάδες δεν θα είναι ίδιες με σήμερα - που
άλλωστε δεν έφταναν να ικανοποιήσουν όλες τις σύγχρονες ανάγκες ενώ διαφαίνεται ότι θα είναι λιγότεροι
οι γιατροί, το υγειονομικό προσωπικό
και τα εργαστήρια.
Ακόμα λιγότερες θα είναι οι δωρεάν
παροχές, που θα περιοριστούν στο
«βασικό πακέτο» του ΕΟΠΥΥ, ενώ θα
αυξηθούν οι πληρωμές από τους
ασθενείς για την αγορά υπηρεσιών
Υγείας από το δημόσιο και τον ιδιωτικό
τομέα. Αυτή την προδιαγεγραμμένη
εξέλιξη πρέπει να αντιπαλέψουν οι
εργαζόμενοι και τα άλλα λαϊκά στρώματα, καταρρίπτοντας τα ψέματα της
κυβέρνησης ότι η μεταρρύθμιση στην

ΠΦΥ ενισχύει τον «ενιαίο» και δημόσιο
χαρακτήρα του συστήματος Υγείας.
Η κυβέρνηση στην προώθηση
αυτών των μέτρων αξιοποιεί όσα
ισχύουν σε άλλα κράτη της ΕΕ, φανερώνοντας έτσι τον ενιαίο αντιδραστικό
χαρακτήρα πολιτικών που εφαρμόζονται σε όλη την ΕΕ προς όφελος του
κεφαλαίου.
Απάντηση σ' αυτήν την πραγματικότητα, που εμποδίζει την πρόσβαση
του λαού σε δωρεάν, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Υγείας, από ένα αποκλειστικά δημόσιο σύστημα, δεν μπορεί να είναι οι προτάσεις δυνάμεων
όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, όπως και η
κυβέρνηση, στηρίζει την επιχειρηματική δράση στην Υγεία και καλλιεργεί
αυταπάτες ότι αυτή μπορεί να συνυπάρξει αρμονικά με το κρατικό σύστημα προς όφελος του λαού.
Από δω προκύπτει η ανάγκη ο
λαός, μαζί με τη δράση για την αντιμετώπιση της αντιλαϊκής επίθεσης, να
οργανώσει την πάλη του με άξονα το
αίτημα για κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης στην Υγεία, αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα
Υγείας για όλους, με βασικό στοιχείο
την πρόληψη.

ια να δυναμώσει η λαϊκή αντίθεση, η
εργατική - λαϊκή αντιπολίτευση στην ΕΕ,
τις κυβερνήσεις που υπηρετούν το βάρβαρο
και σάπιο σύστημα, για να ανοίξει ο δρόμος
με το λαό πρωταγωνιστή των εξελίξεων.

ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΣΤΟ ΚΚΕ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

• Θα στηρίζουν την πάλη για σταθερή εργασία για όλους και

Η

Γ
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Σ

ε ανακοίνωσή της η ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΗ, την οποία υπογράφουν οι Θανάσης Παφίλης, υποψήφιος περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Μανουσογιαννάκης, υποψήφιος
α ν τ ι π ερ ι φ ε ρ ει ά ρ χ η ς το μέα Π ει ραιά, Κώστας Τζατζάνης, υποψήφιος
αντιπεριφερειάρχης τομέα Νήσων Αργοσαρωνικού, Ελπίδα Παντελάκη,
υποψήφια δήμαρχος Πειραιά, Στέλιος
Μπενετάτος, υποψήφιος δήμαρχος
Νίκαιας – Ρέντη, Ηλίας Πατίδης, υποψήφιος δήμαρχος Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Ελευθερία Παπουτσιδάκη,
υ π ο ψ ή φι α δ ή μ α ρ χ ο ς Κ ο ρ υδ αλ λού, Αθηνά Ζύμαρη, υποψήφια δήμαρχος δήμου Περάματος, Γιάννης
Βλάχος, υποψήφιος δήμαρχος Σαλαμίνας, Γιώργος Κοτάκκης, υποψήφιος
δήμαρχος Αίγινας, ανάμεσα σε άλλα
αναφέρουν τα εξής:
Η ανάπτυξη της ναυτιλίας και της
λιμενικής δραστηριότητας συνοδεύεται
από μεγάλες μειώσεις στα μεροκάματα,
κατάργηση της μόνιμης δουλειάς, εκατοντάδες αυτοαπασχολούμενους να
καταστρέφονται πνιγμένοι στα χρέη.
Εκατοντάδες ναυτεργάτες οδηγούνται
στην ανεργία.

Οι τιμές στα εισιτήρια της ακτοπλοΐας τραβούν την ανηφόρα, ενώ συνεχώς
συρρικνώνεται η ακτοπλοϊκή σύνδεση
με τα νησιά. Το εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο της χώρας είναι στα χέρια
τον μονοπωλίων.
Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο του
ανταγωνισμού και σε συνδυασμό με
τις κατευθύνσεις της ΕΕ, συρρικνώθηκε
η ναυπηγοεπισκευή βιομηχανία.

• Τώρα πια υπάρχει πείρα. Δεν
υπάρχει φιλολαϊκή διέξοδος χωρίς
ρήξη με την πολιτική της ΕΕ.
• Καμιά εμπιστοσύνη στους δημάρχους και στους υποψήφιους των
κομμάτων του ευρωμονόδρομου.
• Οι συνδυασμοί της ΛΑΪΚΗΣ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ, που στηρίζει το
ΚΚΕ, θα είναι μπροστά στην πάλη
ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του
ΟΛΠ και την συρρίκνωση των
ναυπηγείων, όπως με συνέπεια
ήταν όλα αυτά τα χρόνια.
• Δυνάμωσε τους αγώνες σου,
δυναμώνοντας τους αγωνιστικούς
συνδυασμούς της ΛΑΪΚΗΣ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ.

Σελίδα 3
ΣΤΟΝ ΤΑΞΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΜΕ
ΟΛΕΣ ΜΑΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Η ετήσια τακτική Γ.Σ. της ΠΕΣ-ΝΑΤ που συνήλθε την Τετάρτη 19 Μάρτη 2014, διαπιστώνει ότι
συνεχίζεται η πολιτική της ολομέτωπης επίθεσης
ενάντια στα δικαιώματα εργαζομένων και συνταξιούχων, που με αγώνες και θυσίες είχαν κατακτήσει τα προηγούμενα χρόνια.
Η αντιλαϊκή αυτή πολιτική που εκπορεύεται από
την ΕΕ, υπηρετεί την πολιτική της ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας των μονοπωλίων και διεκπεραιώνεται από τα κόμματα της παλαιάς και νέας
συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ – ΝΔ – ΔΗΜΑΡ με συνυπεύθυνα και τα άλλα δήθεν «αντιμνημονιακά» κόμματα του ευρωμονόδρομου ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και τη
φασιστική ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ.
Εμείς οι συνταξιούχοι ναυτεργάτες, διαπιστώνουμε ότι ο μόνος τρόπος για να αποφύγουμε την
πλήρη καταστροφή, είναι η οργανωμένη δράση και
ο αγώνας από κοινού με τους εργαζομένους και
αυτοαπασχολούμενους, μαζί με τις ταξικές δυνάμεις
του ΠΑΜΕ και κάθε τίμιο συνάδελφο και αγωνιστή
για να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική και παραπέρα για μια άλλη πολιτική, που θα έχει σαν στόχο
την κατάργηση της εκμετάλλευσης, την υπεράσπιση των αναγκών της εργατικής τάξης, των εργαζομένων.
Σ’ αυτόν τον αγώνα θα δώσουμε όλες μας τις
δυνάμεις, συμμετέχοντας και στην 24ωρη πανελλαδική απεργία την Τετάρτη 9 του Απρίλη και στη
συγκέντρωση των δυνάμεων του ΠΑΜΕ στον
Πειραιά,
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
• Ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
με όρους που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες
ανάγκες, ενάντια στη μαύρη ανασφάλιστη εργασία.
• Να χρηματοδοτηθούν άμεσα και επαρκώς τα
ασφαλιστικά ταμεία από τον κρατικό προϋπολογισμό και τη φορολογία των εφοπλιστών και της
πλουτοκρατίας, καλύπτοντας τα ελλείμματα του
ΝΑΤ και των λοιπών ασφαλιστικών ταμείων.
• Κατάργηση κάθε πληρωμής των ασφαλισμένων
για την υγεία και χρηματοδότηση των ταμείων από
τον κρατικό προϋπολογισμό. Καθολική δημόσια
δωρεάν υγεία και πρόνοια για όλους.
• Διατήρηση και αξιοποίηση των ακινήτων των
ασφαλιστικών ταμείων.
• Να ανοίξει ο ΟΝ και να επανδρωθεί άμεσα με
ιατρούς και τα απαιτούμενα για τα εργαστήρια ώστε
να εξυπηρετεί τους συναδέλφους ασφαλισμένους.
• Να λειτουργήσει και να αξιοποιηθεί άμεσα το
ναυτικό νοσοκομείο στα Μελίσσια σαν νοσοκομείο
πρόληψης και θεραπείας επαγγελματικών ασθενειών για τους εργαζομένους.
• Κατάργηση όλων των νόμων που απαλλάσσουν
τους εφοπλιστές από την καταβολή ασφαλιστικών
εισφορών.
• Άμεση κατάργηση των μνημονίων, δανειακών
συμβάσεων και εφαρμοστικών νόμων.
• Απόσυρση του νομοσχεδίου για τα «Τουριστικά
Πλοία και άλλες διατάξεις».
• Κατάργηση του ευρωκοινοτικού κανονισμού
3577/93 και του όρου 8 των εγκριτικών πράξεων
του ν. 2687/53, που επιβάλλουν τη «μαύρη»
ανασφάλιστη εργασία.
• Αφορολόγητο οικογενειακό εισόδημα 40,000
ευρώ, κατάργηση των χαρατσιών και μείωση
του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και το
πετρέλαιο θέρμανσης.

ΟΧΙ στην καταστροφή
χημικών στη Μεσόγειο

Μ

ετά την απροκάλυπτη επέμβασή τους με
την υποστήριξη των "αντικαθεστωτικών"
και το διαμελισμό της χώρας, τώρα προσθέτουν σε
βάρος των λαών της περιοχής ένα νέο έγκλημα με
το επιχειρούμενο περιβαλλοντικό έγκλημα, αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά την υποκρισία της
δήθεν "πράσινης" ΕΕ.
Τα παραπάνω τονίζουν σε ανακοίνωσή τους
η τοπική Γραμματεία του ΠΑΜΕ και η Επιτροπή
Ειρήνης
Ηρακλείου,
που
στις
22/3 πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας
ενάντια στο νέο έγκλημα ΝΑΤΟ - ΕΕ, απαιτώντας:
• Να μη γίνει καταστροφή των επικίνδυνων χημικών
της Συρίας στη θαλάσσια περιοχή της Μεσογείου
και γενικά να αποκλειστεί κάθε μέθοδος που είναι
καταστροφική για το περιβάλλον.
• Την απεμπλοκή της χώρας μας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και επεμβάσεις.
• Να κλείσει τώρα η βάση της Σούδας και όλες οι
στρατιωτικές βάσεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.
• Όχι άλλο αίμα για τα κέρδη των μονοπωλίων.
Στη θαλάσσια έκταση μεταξύ Ιταλίας και Κρήτης
δρομολογείται από τις ΗΠΑ η καταστροφή χημικών
της Συρίας, με την ανοχή, αν όχι και στήριξη, της
ελληνικής κυβέρνησης.
Η συγκεκριμένη μέθοδος δεν έχει δοκιμαστεί
ποτέ μέχρι σήμερα εν πλω, εγκυμονώντας έτσι σοβαρούς κινδύνους για τους λαούς και το περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής.
Για να «χρυσώσει το χάπι», η κυβέρνηση διατείνεται ότι η αμερικανική πλευρά «παρείχε τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις ότι έχει ληφθεί κάθε απαραίτητο μέτρο για την ασφαλή καταστροφή» χημικών
όπλων» και πως «δεν τίθεται καθόλου ζήτημα απόρριψης ουσιών ή αποβλήτων στη θάλασσα ή
στον αέρα κατά τη διαδικασία εξουδετέρωσης των
χημικών όπλων».
Θυμίζουμε ότι ήδη από το Γενάρη το ΚΚΕ με
ερώτηση στη Βουλή αντιτάχθηκε σε μια τέτοια μεθόδευση, τονίζοντας ότι δημιουργεί ανησυχίες για
τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και τον άνθρωπο.
Επιπλέον, το Φλεβάρη οι ευρωβουλευτές του
ΚΚΕ, Γ. Τούσσας και Μπ. Αγγουράκης, με επιστολή τους στην Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για τις
Εξωτερικές Σχέσεις & Πολιτική Ασφάλειας και τον
Επίτροπο Περιβάλλοντος της ΕΕ, κατήγγειλαν τη
λυκοσυμμαχία και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών για την επιχείρηση καταστροφής των συριακών χημικών όπλων στη Μεσόγειο.
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ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
«ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»
Το συναγερμό στους ναυτεργάτες σήμανε άρθρο του πολυνομοσχεδίου, στο οποίο αναφέρεται χωρίς
περιστροφές ότι καταργούνται οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας των ναυτεργατών και επιβάλλονται
οι επιχειρησιακές συμβάσεις, με τις οποίες η κυβέρνηση μετατρέπουν τους ναυτεργάτες σε σύγχρονους
δούλους για να αυξήσουν οι εφοπλιστές την κερδοφορία τους, με πολλαπλές επιπτώσεις στις οργανικές
συνθέσεις των πλοίων, στα έσοδα τους ΝΑΤ, τις συντάξεις, τα δρομολόγια, τα εισιτήρια κ.ά.

Ο

ι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου
ενσωματώνουν
την πολιτική της ΕΕ, που θα συνεχιστεί με ή χωρίς μνημόνια. Αυτή
την αντιλαϊκή πολιτική υλοποιεί η
συγκυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ και
δεν αμφισβητεί ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως
προκύπτει από τα συνεχή διαπιστευτήρια που δίνει στον ευρωμονόδρομο. Τώρα χρειάζεται μαζική
καταδίκη των κομμάτων της ΕΕ,
λαϊκή συμμαχία, για να απαλλαγούμε από τα δεσμά της ΕΕ και
των μονοπωλίων.
Με το πολυνομοσχέδιο που ψηφίζεται την Κυριακή 30 Μάρτη η συγκυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ κλιμακώνει την επίθεση σε βάρος των εργαζομένων, των ασφαλιστικών ταμείων και των μικρών επαγγελματιών,
προκειμένου να στηριχτούν η ανάκαμψη και η κερδοφορία του κεφαλαίου.
Στο επίκεντρο το ν/σ, που ξετυλίγεται σε 3 ενότητες, βρίσκονται τα
αντιλαϊκά μέτρα «διαρθρωτικού χαρακτήρα», ενώ περιλαμβάνει και τις
διατάξεις γύρω από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζικών ομίλων,
καθώς επίσης και ρυθμίσεις φορολογικού χαρακτήρα.
Για να «χρυσώσει το χάπι» η
κυβέρνηση προβάλλει την διανομή
του περιβόητου κοινωνικού μερίσματος, ύψους 450 εκατ. ευρώ, που
η κυβέρνηση αποδίδει πίσω σε κοινωνικές ομάδες ακραίας φτώχειας
και στο «ένστολο δυναμικό» του
αστικού κράτους, και αποτελεί ένα
εξαιρετικά μικρό κομμάτι από 63 δισ.
ευρώ που έχουν πάρει από τους
εργαζόμενους τα τελευταία χρόνια.

χρόνια
ανέργους,
δηλαδή εργασία τους
με
τον
κατώτατο
μισθό, επαναφορά του
εργοδοτικού «λοκ άουτ»
και σημαντική απελευθέρωση των ομαδικών
απολύσεων.

• Εξαιρούνται από τον
ειδικό φόρο ακινήτων
15% που επιβάλλεται
στις εξωχώριες εταιρείες (οφσόρ) οι ΑΕ με
ανώνυμες
μετοχές.
• Προβλέπει μονιμοποίηση μιας Ρύθμιση που «φωτογραφίζει» τα συμσειράς αντιλαϊκών φορολογικών φέροντα των τραπεζών.
μέτρων που ήταν τάχα «έκτακτα», με
• Επισπεύδονται οι διαδικασίες
ρητή αναφορά στο χαράτσι - εισφορά
κατασχέσεων
καταθέσεων σε βάρος
αλληλεγγύης, ενώ περιλαμβάνεται και η
οφειλετών
του
Δημοσίου.
μονιμοποίηση και άλλων φορολογικών
μέτρων, όπως το «τέλος επιτηδεύμα• Με την απελευθέρωση του ορίου
τος».
ζωής στο γάλα, που δεν έχει καμιά
• Δρ αστική π ε ρ ι κ ο π ή τ ω ν σχέση με τη μείωση της τιμής ενός
ε ρ γ ο δ ο τ ι κ ώ ν α σ φ α λ ι σ τ ι κ ώ ν ζωτικής σημασίας για τη λαϊκή διατροεισφορών κατά 3% και επιπλέον φή προϊόντος, ευνοούνται οι εισαγωμείωση των ασφαλιστικών εισφορών γές, απαξιώνεται η ποιότητα και αυξάτων εργαζομένων κατά 1%, που νεται το ποσοστό κέρδους των μονοπρακτικά οδηγεί σε σημαντική πωλίων.
περικοπή των εσόδων των ασφαλιστι• Επιφέρει την πλήρη απελευθέρωκών Ταμείων, σε δραστικές μειώσεις ση της διάθεσης του φαρμάκου από
στις συντάξεις και συνενώσεις των μεγαλοεπιχειρηματίες που δεν είναι
ασφαλιστικών Ταμείων.
φαρμακοποιοί και παρέχεται η δυνατό• Στον τομέα των εργασιακών δικαι- τητα σε φαρμακοποιούς να αποκτήωμάτων προωθείται, μέσα στο 2014, σουν απεριόριστο αριθμό αδειών.
πραγματική κατεδάφιση όσων δικαιω• Επιτάχυνση των αποκρατικοποιήμάτων έχουν απομείνει, με πλήρη απε- σεων, τόσο γης όσο και επιχειρήσεων
λευθέρωση της λειτουργίας των επιχει- που ανήκουν στο ελληνικό κράτος με
ρήσεων ενοικίασης εργαζομένων, ειδική αναφορά στη ΔΕΗ, που σημαίκατάργηση των τριετιών και των μισθο- νει νέες αυξήσεις στα λαϊκά τιμολόγια.
λογικών ωριμάνσεων για τους μακρο-

ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΥΛΕΜΕΝΑΣΤΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ
(Συνέχεια από τη σελίδα 1)

Σ

ε ανακοίνωσή τους τα ταξικά σωματεία ΠΕΜΕΝ ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ, τονίζουν:
«Οι ναυτεργάτες έχουμε το δίκιο, τη δύναμη και μπορούμε οργανωμένα – συσπειρωμένα να αγωνιστούμε
για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας ενάντια στην
πολιτική του κεφαλαίου, απομονώνοντας τις δυνάμεις
τους εργοδοτικού – κυβερνητικού συνδικαλισμού και
τους αριβίστες της παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ -πρώην Αυτόνομης Παρέμβασης που μεταλλάχθηκε σε ΜΕΤΑ- και
προετοιμάζουν κυβερνητικά κοστούμια.»
Την Παρασκευή, 28/3, η μάχη μεταφέρθηκε στα πλοία
«ΠΡΕΒΕΛΗ», «Β. ΚΟΡΝΑΡΟΣ», «EUROPEAN EXPRESS»
κ.ά. Η ΑΝΕΚ αναγκάστηκε να καταβάλει ένα μέρος των
όσων χρωστάει επί μήνες στο πλήρωμα του «ΠΡΕΒΕΛΗ».
Στο «EUROPEAN EXPRESS», της εταιρείας ΝΕΛ, με
κάλεσμα των ταξικών ναυτεργατικών σωματείων ΠΕΜΕΝ,
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, έγινε σύσκεψη του πληρώματος
στην τραπεζαρία του πλοίου, όπου αποφάσισαν την ακινητοποίηση του πλοίου μέχρι να καταβληθούν οι μισθοί που φτά-

νουν ακόμα και τους
9 μήνες.
Για το θέμα των
πλοίων της ΝΕΛ,
έγινε έκτακτη Εκτελεστική
Επιτροπή
της ΠΝΟ, όπου αποφασίστηκε
να
συγκεντρωθούν τα
πληρώματα όλων των πλοίων της εταιρείας και να πορεία
στο υπουργείο Ναυτιλίας.
Εν τω μεταξύ προέκυψε το νέο κτύπημα εφοπλιστών κυβέρνησης - ΕΕ για την κατάργηση των ΣΣΕ και η απόφαση
που πήρε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΝΟ σε νέα έκτατη
συνεδρίασή της το Σάββατο 29/3, για επαναλαμβανόμενες
48ωρες απεργίες, από τη Δευτέρα 31 Μάρτη, πανελλαδικά σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, όπου οι
ναυτεργάτες
καλούνται να δώσουν όλες τις δυνάμεις για την υπεράσπιση των κατακτήσεων που τους έχουν
απομείνει
και την απόσπαση νέων με την υπογραφή ΣΣΕ στη βάση των σύγχρονων αναγκών τους.

«ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ»:

Με οργάνωση παντού
μπορούμε να
φέρουμε τα πάνω κάτω
Τα οδυνηρά αδιέξοδα της βαθιάς και παρατεταμένης καπιταλιστικής κρίσης, τα καταστροφικά αποτελέσματα που έχει επιφέρει σε δικαιώματα και τις κατακτήσεις η πολιτική της
ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας του κεφαλαίου, ανέδειξε η Α’ Τακτική Γενική Συνέλευση
της ΠΕΚΠΜΕΝ «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ».
Η Γ.Σ. καταδικάζει την ενορχηστρωμένη
επίθεση εφοπλιστών – κυβέρνηση σε βάρος
των ΣΣΕ με σκοπό τη κατάργησή τους και τη
γενικευμένη εφαρμογή των ατομικών συμβάσεων στα κατώτερα επίπεδα που διαμορφώνει η
Διεθνή Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας
(ΜLC 2006), την επέκταση της μαύρης ανασφάλιστης Εργασίας, το ξεθεμελίωμα κάθε
έννοιας κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας με
αποτέλεσμα την παραπέρα όξυνση της ανεργίας, τη συνεχή λεηλασία του λαϊκού εισοδήματος
με νέους δυσβάστακτους φόρους και χαράτσια,
το βάθεμα της φτώχειας και εξαθλίωσης, τη
κρατική και εργοδοτική τρομοκρατία, ενώ από
την άλλη εξασφαλίζει τεράστια κέρδη για τους
εφοπλιστές.
Η Γ.Σ. καταδικάζει τις κατευθύνσεις κυβέρνησης – υπουργείου Υγείας που διαλύουν τη
πρωτοβάθμια περίθαλψη σε Οίκο Ναύτη –
ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να τη παραδώσουν
στους επιχειρηματικούς ομίλους. Είναι αδίστακτοι, βάζοντας στο στόχαστρο τα πάντα, όπως
το παραπέρα πετσόκομμά δαπανών στην
Υγεία, την Πρόνοια, τη Παιδεία, παντού σε κάθε
πτυχή της ζωής των ναυτεργατών ευρύτερα
των λαϊκών στρωμάτων.
H Γ.Σ. καταγγέλλει τις τρομοκρατικές διώξεις
και απειλές σε βάρος του ουκρανικού λαού,
καταδικάζει τις ξένες επεμβάσεις στο εσωτερικό
της Ουκρανίας. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη
μας στο λαό της Ουκρανίας, είμαστε απέναντι
σε οποιοδήποτε περιορισμό λαϊκών δικαιωμάτων και διαστρέβλωση της Ιστορίας για την πάλη των λαών, ενάντια στην πολιτική του κεφαλαίου που γεννά το φασισμό, που λειτουργεί
ως όργανο του συστήματος, των ιμπεριαλιστικών κέντρων σε βάρος των λαών.
Ελπίδα για τους ναυτεργάτες και τα αλλά
λαϊκά στρώματα υπάρχει και βρίσκεται στην
οργάνωση – συσπείρωση δυνάμεων στους
χώρους δουλειάς, για την ανασύνταξη του
εργατικού κινήματος ενάντια στις δυνάμεις του
κυβερνητικού – εργοδοτικού συνδικαλισμού
που καλλιεργούν την ηττοπάθεια και τη
μοιρολατρία.

Με οργάνωση παντού μπορούμε
να φέρουμε τα πάνω κάτω

Επιβάλλεται σήμερα περισσότερο από ποτέ
να αναπτύξουμε πολύμορφους αγώνες σε όλα
τα μέτωπα. Να υπερασπίσουμε με σθένος τις
ΣΣΕ, την κοινωνικοασφαλιστική προστασία,
ενάντια στο ξεπούλημα των λιμανιών στους
μονοπωλιακούς ομίλους. Άμεσα οι ναυτεργάτες
και τα αλλά λαϊκά στρώματα, να ορθώσουμε
τοίχο αντίστασης και ανυπακοής στην αντιλαϊκή
πολιτική κυβέρνησης - κεφαλαίου - Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βάζει ταφόπλακα στα δικαιώματα και το μέλλον μας.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ στο Συλλαλητήριο για
την ανεργία την Πέμπτη 6 Μάρτη στις 10 το
πρωί στην Ομόνοια.
Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, να πάρει
όλα τα αναγκαία μέτρα, να εκτιμήσει και να
αποφασίσει για απεργιακές κινητοποιήσεις,
καλούμε όλες τις συνδικαλιστικές ενώσεις
να οργανώσουν την αντίσταση και τους απεργιακούς αγώνες.

ΠΕΙΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΟΜΗ

(Συνέχεια από τη σελίδα 1)
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ήμερα δεν υπάρχει εργατική - λαϊκή
οικογένεια που να μην έχει τουλάχιστον έναν άνεργο. Χιλιάδες εργαζόμενοι συνθλίβονται στην πρέσα της ανεργίας, της ανασφάλειας. Για όσους εργάζονται το φάντασμα
της ανεργίας αποτελεί καθημερινό άγχος.
Η διαθεσιμότητα και η εφεδρεία αποτελούν
νέες εκφράσεις της ανεργίας.
Στην πρώτη ναυτιλία του κόσμου πάνω
από 15 χιλιάδες ναυτεργάτες πνίγονται
στην
ανεργία
και
πάνω
από 60 χιλιάδες ζούνε στη «δημοκρατία
της μαύρης ανασφάλιστης εργασίας»,
ενώ οι έλληνες εφοπλιστές επενδύουν
πακτωλό δισεκατομμυρίων δολαρίων σε
νέες ναυπηγήσεις και αγορές πλοίων.
Οι άνεργοι ζούμε καθημερινά τον εφιάλτη
της επιβίωσης, ανασφάλιστοι, χωρίς γιατρό
και φάρμακα, χωρίς καμία βοήθεια. Αρκετοί
χωρίς ρεύμα, αλλά και χωρίς πρόσβαση στα
βασικά διατροφικά προϊόντα, πετρέλαιο.
Άλλοι κινδυνεύουν από πλειστηριασμούς και
άλλοι από τον κίνδυνο της έξωσης από το
σπίτι λόγο των οφειλών.
Η ανεργία αξιοποιείται για να ασκηθεί
πίεση από το κεφάλαιο και τη μεγαλοεργοδοσία στους εργαζόμενους, για να προωθηθούν
τα πρωτοφανή αντεργατικά μέτρα. Εκβιάζουν
και απειλούν τους άνεργους να δεχτούν να
εργάζονται με 550 δολάρια το μήνα (που είναι
ο μισθός της MLC για τον Ναύτη), για ένα
επάγγελμα βαρύ - ανθυγιεινό και επικίνδυνο,
που ασκείται μακριά από την οικογένεια και

την κοινωνία, 24 ώρες το 24ωρο στην
υπηρεσία του εργοδότη και μάλιστα
όταν ο αριθμός των ναυτεργατών που
επανδρώνουν κάθε πλοίο υπολείπεται των
πραγματικών αναγκών και το πλήρωμα εργάζεται σε συνθήκες εξοντωτικής εντατικοποίησης.
Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση με επιβάλει
φόρους, χαράτσια, πληρωμές παντού. Άρα
δεν είμαστε «όλοι μια οικογένεια». Τα συμφέροντα του κεφαλαίου και
του εργαζόμενου είναι σε μόνιμη και αγεφύρωτη αντίθεση.

Η

λήψη άμεσων μέτρων για την ανακούφιση των ανέργων, περιέχονται
στην πρόταση νόμου του ΚΚΕ, που μεταξύ
άλλων προβλέπει:
• Tο επίδομα να δίνεται σε όλους τους
ανέργους και να είναι στο 80% του κατώτερου μισθού, που πρέπει να επανέλθει στα
751 ευρώ.
• Οι άνεργοι και οι οικογένειές τους να
έχουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη, να μην
πληρώνουν δημοτικά τέλη, να έχουν μειωμένα τιμολόγια για νερό, ηλεκτρικό και
τηλέφωνο.

• Για όσο διαρκεί η ανεργία να παγώσει η
εξυπηρέτηση δανείων και να τους δοθεί
κρατική επιδότηση ενοικίου στο 100%.

Ε

ίναι προφανές ότι η υλοποίηση των
προτάσεων για την ανακούφιση των
ανέργων δεν προϋποθέτει την ανατροπή τα
ου καπιταλισμού και την εγκαθίδρυση του
σοσιαλισμού, όπου στη βάση της κοινωνικής
ιδιοκτησίας και του κεντρικού σχεδιασμού η
ανεργία θα εκμηδενιστεί, όπως είχε συμβεί
και στην ΕΣΣΔ τον 20ό αιώνα.
Ωστόσο, η στάση των κομμάτων της αστικής διαχείρισης, φανερώνει ότι στη στρατηγική του κεφαλαίου δεν χωράει καμιά πρόταση
που προτάσσει την άμεση αποφασιστική
ανακούφιση των ανέργων με κάθε κόστος για
το κεφάλαιο.
Τα κόμματα της συγκυβέρνησης, ΝΔ και
ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζουν «μη ρεαλιστικές» τις
προτάσεις του ΚΚΕ, αλλά θεωρούν ρεαλιστικό να αφαιρούν εκατοντάδες εκατ. ευρώ από
τον ΟΑΕΔ, με τη μείωση των εργοδοτικών
ασφαλιστικών εισφορών, στερώντας από
χιλιάδες ανέργους ακόμα και τα ψίχουλα του
επιδόματος ανεργίας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ στα λόγια τάσσεται υπέρ αλλά
στην πράξη, «προσαρμοσμένος» στο στόχο
της κυβερνητικής διαχείρισης, θεωρεί ως
«συμπληρωματικά» μέτρα για την ανεργία τα
"προγράμματα απασχόλησης" για τους νέους
της ΕΕ, που αντί για δουλειά με δικαιώματα,
προσφέρουν ξεροκόμματα και κακοπληρωμένες "ευκαιρίες" για λίγους, αντί για μέτρα
προστασίας των ανέργων, επιδοτούνται
τα μονοπώλια, οι μεγαλοεπιχειρηματίες,
οι εφοπλιστές.

σε δεξαμενόπλοιο από
Αμερικανούς κομάντος

Σ

τη Λιβύη επέστρεψε το Δ/Ξπλοιο
ΜORNING GLORY μετά την κατάληψή
του από Αμερικανούς πεζοναύτες των ειδικών
δυνάμεων «Navy Seals», που πραγματοποίησαν την επιχείρησή τους, την Πέμπτη 13 Μάρτη
πριν το χάραμα, ενώ το σκάφος βρισκόταν σε
διεθνή χωρικά ύδατα, νοτίως της Κύπρου.
Η επιχείρηση Αμερικανών κομάντος, που
έφθασαν στο σκάφος με στρατιωτικά ελικόπτερα από αμερικανικό αντιτορπιλικό, που έγινε
(όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο) σε συνεννόηση με τις κυπριακές και τις λιβυκές αρχές.
Με τον τρόπο αυτό τελείωσε η πρώτη προσπάθεια των αυτονομιστών να εξάγουν λιβυκό
πετρέλαιο από τα τρία λιμάνια που έχουν καταλάβει από τον περασμένο Ιούλη με κεντρικό
αίτημα την αυτονόμηση της Κυρηναϊκής Χερσονήσου στην ανατολική Λιβύη,
Στο μεταξύ, σε περίπου 10 μέρες εκπνέει και
το τελεσίγραφο που έχει θέσει η κεντρική λιβυκή
κυβέρνηση στην Τρίπολη για τερματισμό της
κατάληψης των τερματικών σταθμών πετρελαίου και λιμανιών από τους αυτονομιστές, απειλώντας σε αντίθετη περίπτωση με βίαιη στρατιωτική επιχείρηση.
Μέσα σ’ αυτή την κατάσταση, που μυρίζει
μπαρούτι και καμένη σάρκα από τα θύματα των
ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων στη Μεσόγειο και
την ευρύτερη περιοχή, αυξάνονται οι κίνδυνοι
για τους ναυτεργάτες, δεδομένου και των απειλών ότι θα βομβαρδίσουν το δεξαμενόπλοιο, το
οποίο προσπαθούσε να φορτώσει σε λιμάνι
το οποίο ελέγχεται από αυτονομιστές, εάν
το πλήρωμά του δεν υπακούσει στις εντολές
του πολεμικού ναυτικού, όπως διεμήνυσε, στις
8 Μάρτη ο λίβυος πρωθυπουργός Άλι Ζεϊντάν.

Σελίδα 4

Μάρτης 2014

Κοινή ανακοίνωση Κομμουνιστικών
και Εργατικών Κομμάτων για τις
δραματικές εξελίξεις στην Ουκρανία
«Οι τελευταίες δραματικές εξελίξεις στην Ουκρανία,
δεν αποτελούν "νίκη της δημοκρατίας", δήθεν των
"επαναστατών", όπως περιγράφεται από τα ΜΜΕ των
ΗΠΑ και της ΕΕ, αλλά μια επικίνδυνη εξέλιξη, πρώτα
απ’ όλα για τον ίδιο τον λαό της Ουκρανίας.
Στην πολιτική "επιφάνεια" αναρριχήθηκαν, με τη
βοήθεια ΕΕ και ΗΠΑ, αντιδραστικές πολιτικές δυνάμεις,
ιδεολογικοί απόγονοι των ναζί, που εκτός από τις καταστροφές των γραφείων των αντιπάλων τους, μεθοδεύουν ακόμη πολιτικές διώξεις και απαγορεύσεις κομμάτων, πρώτα απ’ όλα κατά των κομμουνιστών, ακόμη και
ρατσιστικά νομοθετήματα σε βάρος του ρωσόφωνου
πληθυσμού, όπως αυτά που ισχύουν τα τελευταία 20
χρόνια στις χώρες της "ευρωπαϊκής" Βαλτικής, με την
απροκάλυπτη πολιτική στήριξη της ΕΕ.
Τα κομμουνιστικά κι εργατικά κόμματα, που υπογράφουμε αυτήν την Κοινή Ανακοίνωση:
Εκφράζουμε τη συμπαράσταση κι αλληλεγγύη μας
στους κομμουνιστές της Ουκρανίας, πρώτα απ’ όλα
σ’ αυτούς που σε πολλές περιπτώσεις κατέβηκαν στους
δρόμους για να υπερασπιστούν τα μνημεία του Λένιν και
τα άλλα σοβιετικά κι αντιφασιστικά μνημεία, τα οποία
βρέθηκαν στο "στόχαστρο" της ιδεολογικής
"εκκαθάρισης" της Ιστορίας, που επιχειρούν οι εθνικιστικές - φασιστικές ένοπλες ομάδες.
Καταδικάζουμε ΗΠΑ κι ΕΕ, για την απροκάλυπτη
εμπλοκή τους στις εσωτερικές υποθέσεις της Ουκρανίας, για την άμεση στήριξη που παρείχαν και παρέχουν
στις ένοπλες φασιστικές ομάδες, στηρίζοντας έναν
ιστορικό ρεβανσισμό, σε βάρος των αποτελεσμάτων του
Β' Παγκοσμίου Πολέμου, μετατρέποντας τον αντικομμουνισμό σε επίσημη πολιτική τους, όπως και τον
εξωραϊσμό των φασιστικών ομάδων, της εγκληματικής
ιδεολογίας και δράσης τους, προωθώντας τη διαίρεση
του λαού της Ουκρανίας με τις σχεδιαζόμενες διώξεις σε
βάρος του ρωσόφωνου πληθυσμού της Ουκρανίας.
Επισημαίνουμε πως είναι επικίνδυνες οι οπορτουνιστικές δυνάμεις, που σκορπούν αυταπάτες, ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια άλλη, "καλύτερη ΕΕ", "ένα άλλο
καλύτερο σύμφωνο σύνδεσης της ΕΕ με την Ουκρανία".
Η ΕΕ, όπως και κάθε καπιταλιστική διακρατική ένωση,
είναι μια λυκοσυμμαχία που έχει βαθιά αντιδραστικό
χαρακτήρα, δεν μπορεί να γίνει φιλολαϊκή, δρα και θα
συνεχίσει να δρα ενάντια στα εργατικά λαϊκά δικαιώματα
και τους λαούς.
Σημειώνουμε πως οι εξελίξεις στην Ουκρανία συνδέονται με την επέμβαση της ΕΕ και των ΗΠΑ, είναι αποτέλεσμα του σφοδρού ανταγωνισμού αυτών των δυνάμεων με τη Ρωσία, για τον έλεγχο των αγορών, των
πρώτων υλών και των δικτύων μεταφοράς της χώρας.
Ο λαός όμως της Ουκρανίας, όπως κι όλοι οι λαοί της
Ευρώπης δεν έχουν συμφέρον να ταχθούν με την
πλευρά του ενός ή του άλλου ιμπεριαλιστή, της μιας
ή της άλλης λυκοσυμμαχίας.
Το συμφέρον της εργατικής τάξης και των λαϊκών
στρωμάτων της Ουκρανίας επιβάλλει να αποτρέψουν
την "παγίδευσή" τους σε εθνικιστικά, διχαστικά διλήμματα, στη βάση εθνοτικών, γλωσσικών, θρησκευτικών ιδιαιτεροτήτων και να προτάξουν τα κοινά τους ταξικά συμφέροντα, να χαράξουν το δικό τους δρόμο της ταξικής
πάλης, για τα δικαιώματά τους και το σοσιαλισμό.
Ο σοσιαλισμός παραμένει επίκαιρος και αναγκαίος όσο
ποτέ. Αυτή είναι η προοπτική ενάντια σε κάθε καπιταλιστική διακρατική ένωση, για να ανοίξει ο δρόμος για μια
οικονομία και κοινωνία που δε θα λειτουργεί με βάση το
κέρδος αλλά με βάση τις ανάγκες των εργαζομένων».
Την ανακοίνωση, που συντάχθηκε από το ΚΚΕ και
το Γερμανικό ΚΚ, υπογράφουν μέχρι στιγμής
32 κομμουνιστικά και εργατικά κόμματα.

Κ

Με τη συμμετοχή 370 συνδικαλιστών από Ομοσπονδίες, Εργατικά
Κέντρα, Σωματεία, Επιτροπές Αγώνα και αγωνιστικά ψηφοδέλτια απ'
όλη τη χώρα, έγινε το Σάββατο 15 Μάρτη η συνεδρίαση της
Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΑΜΕ, που συμπίπτει
με τη συμπλήρωση 15 χρόνων ζωής και δράσης του ΠΑΜΕ, που
δρύθηκε στις 3 Απρίλη 1999. Την εισήγηση στη συνεδρίαση έκανε
ο Γιώργος Πέρρος, μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ,
αποσπάσματα από την οποία παραθέτουμε:

Τ

ο ΠΑΜΕ το γέννησε η ανάγκη της
ανασύνταξης του συνδικαλιστικού κινήματος. Για ένα κίνημα ικανό να
απαντήσει στην ολομέτωπη και γενικευμένη επίθεση.
Δεκαπέντε χρόνια το ΠΑΜΕ, ως ταξικός πόλος, έδωσε πολλές μικρές και μεγάλες μάχες για τα δικαιώματα και τις ανάγκες της εργατικής τάξης.
Στα χρόνια αυτά δέχτηκε σφοδρή επίθεση, προβοκάτσιες, συκοφαντίες, χτυπήματα, όμως δεν υπέκυψε, άντεξε. Έδωσε
πνοή και ζωντάνια στο εργατικό κίνημα,
έβαλε στη μάχη περισσότερους εργάτες
και εργάτριες, απέδειξε ότι υπάρχει προοπτική, υπάρχει διέξοδος.
Η πείρα δείχνει ότι ο πόλεμος
με την εργοδοσία και το αστικό
κράτος, με το μηχανισμό του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού και τη μεταμόρφωσή
του σε νέο, είναι σκληρός και
σ' αυτήν τη μάχη καλούμε κάθε
εργαζόμενο, κάθε τίμιο συνδικαλιστή, να συμβάλει μαζί μας στην
προσπάθεια να απαλλάξουμε την
εργατική τάξη από το βραχνά
αυτό.
Με το σύνθημα της ανασύνταξης, δυνάμεις του συνδικαλιστικού
κινήματος, που έχουν μεγάλες ευθύνες για
τη σαπίλα και τα εκφυλιστικά φαινόμενα
που έχουν απλωθεί στις γραμμές του και
συσπειρώνονται στην Αυτόνομη Παρέμβαση (ΑΠ), επιδιώκουν να νοθεύσουν το
περιεχόμενο της ανασύνταξης, να εμποδίσουν το ξεκαθάρισμα από τους εγκάθετους
της εργοδοσίας και τους υποστηρικτές των
στρατηγικών της ΕΕ.
Δεν εγγυάται ούτε την ανάπτυξη του
κινήματος, ούτε καν την ανάκτηση των
απωλειών λόγω κρίσης και μνημονίων.
Αποδεικνύεται ότι ο διαχωρισμός μνημόνιο - αντιμνημόνιο είναι κάλπικος και αταξικός. Επιπλέον, λόγω της φύσης της, ρέπει
στη συνεργασία και το συμβιβασμό με την
εργοδοσία, με τμήματα του κεφαλαίου,
που πιέζουν για νέα προνόμια και ενισχύσεις για την ανάκαμψη της πραγματικής
οικονομίας, όπως λένε.
Δεν είναι τυχαίο ότι τα εκφυλιστικά
φαινόμενα είναι κυρίως στις πρώην κρατικές επιχειρήσεις και στο Δημόσιο, στο
χώρο της Παιδείας και της Υγείας. Ούτε
τυχαίο είναι ότι σε αυτούς τους χώρους
αναπτύσσονται και με όλες τις μορφές οι
συγκλίσεις και οι κουμπαριές ανάμεσα
στην ΑΠ, την ΠΑΣΚΕ, τη ΔΑΚΕ και την
ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Ενότητα δράσης στην
κατεύθυνση της αντεπίθεσης
Βεβαίως, η ενότητα δράσης όλης της
εργατικής τάξης δεν είναι εύκολη υπόθεση
στις συνθήκες του καπιταλισμού, όμως
αναφερόμαστε σε όσο γίνεται μεγαλύτερο
μέρος της εργατικής τάξης να δρα ενιαία.
Αυτό σήμερα δεν μπορεί να επιτευχθεί
μόνο και μόνο γύρω από ορισμένα κοινά
προβλήματα, αιτήματα, απαιτεί ενότητα
δράσης στην κατεύθυνση της αντεπίθεσης
εναντίον της στρατηγικής του κεφαλαίου,
των μονοπωλίων, της κυβέρνησης διαχείρισης, της καπιταλιστικής εργοδοσίας,
εναντίον του μονόδρομου της ΕΕ.

Αυτό δε σημαίνει ότι εγκαταλείπονται
τα κλαδικά ή ειδικά προβλήματα, κάθε
άλλο, η ενότητα όμως είναι όπλο σήμερα
του κινήματος για σχετική μικρότερη ή
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Η ενότητα της εργατικής τάξης είναι όρος για την
Κοινωνική Συμμαχία.
Από την άποψη της ουσίας, η πάλη
για την ανασύνταξη συνδέεται και υπηρετεί έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο: Κίνημα
ταξικό, ριζωμένο στα εργοστάσια, στους
τόπους δουλειάς, στην ανάπτυξη της ταξικής συνείδησης και της πείρας της εργατικής τάξης και των λαϊκών μαζών, στην
οργάνωση και προετοιμασία της εργατικής
τάξης πάνω στο έδαφος των σύγχρονων
αναγκών της, για άλλο δρόμο ανάπτυξης,
για ανατροπές σε επίπεδο οικονομίας κι
εξουσίας.
Μόνο ένα κίνημα που παλεύει γι' αυτήν την προοπτική μπορεί να έχει κατακτήσεις και επιτυχίες. Αυτό το κίνημα τρέμει η
καπιταλιστική εργοδοσία. Για αυτό έριξε
πάνω του τη Χρυσή Αυγή και τη χρησιμοποιεί ως δύναμη κρούσης, όπως επίσης το
μηχανισμό που αξιοποιούσε στις πλατείες
των αγανακτισμένων.
Η ανασύνταξη δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς ρήξεις και συγκρούσεις με τις

αντιλαϊκές πολιτικές και το κράτος, με τις
στρατηγικές της ΕΕ, με τους μονοπωλιακούς ομίλους και τους μηχανισμούς τους.
Δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς συνεχείς ανατροπές στους συσχετισμούς δύναμης και την εκδίωξη από τα Συνδικάτα των
εγκάθετων της εργοδοσίας.

Μέτωπα πάλης
και συμπεράσματα
Στο επίπεδο της οικονομίας, οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις και προ κρίσης,
αλλά και μέσα στην κρίση, έχουν φέρει τα
πάνω κάτω στη ζωή της εργατικής και
λαϊκής οικογένειας.
Η μαζική ανεργία, οι μεγάλες ανατροπές στις λίγο - πολύ σταθερές εργασιακές σχέσεις, στους μισθούς
και τα μεροκάματα, οι μαζικές απολύσεις, οι ιδιωτικοποιήσεις κ.ά.,
δεν είναι προσωρινά φαινόμενα.
Δεν είναι αποτελέσματα λαθεμένων
πολιτικών από τις κυβερνήσεις
ΠΑΣΟΚ - ΝΔ ή των μνημονίων,
όπως ισχυρίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ και
άλλες δυνάμεις. Είναι τα αναπόφευκτα αποτελέσματα του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης και
των προσαρμογών στις πολιτικές
της ΕΕ.
Οι εργαζόμενοι πρέπει να ξέρουν σήμερα προς τα πού να τραβήξουν, πού
θέλουν να πάνε και σε αυτήν τη βάση να
ιεραρχούν και τα άμεσα αιτήματα.
Άλλωστε, ο ΣΥΡΙΖΑ, άρα και η ΑΠ, πέρα
από τον κατώτατο μισθό και αυτό με
όρους, δεν υπόσχεται τίποτε άλλο. Ούτε
τις απώλειες από το 2010 και μετά.
«Χωρίς εσένα γρανάζι δε γυρνά,
εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά», πρέπει να γίνει το πραγματικό έμβλημα του
σύγχρονου εργατικού κινήματος. Στο πλαίσιο αυτό, για το επόμενο διάστημα σχεδιάζουμε και προετοιμαζόμαστε για τα παρακάτω μέτωπα πάλης:
• Προστασία των ανέργων και πάλη για
την εξάλειψη της ανεργίας μέσα από
άλλο δρόμο ανάπτυξης.
• Αγώνας για την Υγεία της εργατικής
και λαϊκής οικογένειας, για το δικαίωμα στη δωρεάν ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη και Πρόνοια και αδιάλλακτη πάλη για την κατάργηση του
αίσχους της εμπορευματοποίησης
των αναγκών του λαού.
• Μέτωπο πάλης για τις Συλλογικές
Συμβάσεις Εργασίας.

Νέα τραγωδία με επτά νεκρούς
πτά
μετανάστες ανασύρθηκαν
νεκροί στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Τουρκία
και τη Λέσβου, σε μία ακόμη ναυτική τραγωδία με
θύματα μετανάστες, που
προσπαθούσαν να φτάσουν στην Ελλάδα, αναζητώντας καλύτερη τύχη στην
Ευρώπη.
Στις 12:30 τα ξημερώματα της Τρίτης, τουρκικό
πλοίο εντόπισε στη θαλάσσια περιοχή, περίπου 1,5
ν.μ. ΒΑ του ακρωτηρίου
Κόρακας της Λέσβου, δύο
μετανάστες οι οποίοι ενημέρωσαν για την ύπαρξη
του μισοβυθισμένου σκάφους. Επί τόπου έσπευσαν
δυνάμεις του Λιμενικού οι
οποίες στις ολονύχτιες
έρευνές τους εντόπισαν
επτά νεκρούς (δύο στη
θάλασσα και άλλους πέντε
εγκλωβισμένους στο σκάφος), ενώ διέσωσαν άλλα
οκτώ άτομα. Άκαρπες απέβησαν οι έρευνες που συνεχίσθηκαν τις επόμενες
μέρες για την ανεύρεση
άλλων δύο ατόμων που
θεωρούνται αγνοούμενα.
«Η νέα τραγωδία στο
Αιγαίο, που μετατρέπεται
σε θάλασσα νεκρών μεταναστών, επιβεβαιώνει με
τραγικό τρόπο ότι τα μέτρα
αποτροπής των μεταναστευτικών και προσφυγι-

κών ρευμάτων, που προωθεί η ΕΕ και οι κυβερνήσεις
της, όχι μόνο δεν μπορούν
να εμποδίσουν τα θύματα
της φτώχειας, των αντιδραστικών καθεστώτων και
των ιμπεριαλιστικών πολέμων από την απελπισμένη
προσπάθεια αναζήτησης
μιας καλύτερης ζωής, αλλά
αυξάνουν τους θανάτους
των απελπισμένων μεταναστών και προσφύγων.
Οι εργαζόμενοι, οι νέοι,
ο λαός της χώρας μας μόνο οργή μπορεί να αισθανθεί από αυτές τις τραγωδίες που προκαλεί ένα σάπιο
εκμεταλλευτικό σύστημα.
Να μετατρέψουμε αυτή την
οργή σε κοινό αγώνα και
αλληλεγγύη
ανάμεσα
στους λαούς, σε κοινό αγώνα Ελλήνων και μεταναστών ενάντια τις απάνθρωπες πολιτικές των κυβερνήσεων και της ΕΕ.
Για να δοθούν ταξιδιωτικά έγγραφα ενάντια στο
Δουβλίνο ΙΙ και τη Συνθήκη
Σένγκεν σε όσους επιθυμούν να εγκατασταθούν σε
άλλες χώρες της ΕΕ.
Να δοθεί πολιτικό
άσυλο με δίκαιες και γρήγορες διαδικασίες στους
πρόσφυγες, θύματα των
πολέμων και των αντιδραστικών καθεστώτων», τονίζει σε ανακοίνωσή του
το ΚΚΕ.

ρωπαϊκής Ένωσης που
δημιούργησαν τα τεράστια
προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες και υπεραμύνθηκε στην ουσία των
συμφερόντων των εφοπλιστών, παρουσιάζοντας τις
εφοπλιστικές εταιρείες ως
"ζημιογόνες"
που
"πλήττονται" από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και τη μειωμένη κίνηση
των επιβατών. Κατηγόρησε
μάλιστα το ΚΚΕ ότι θα ευθύνεται για τυχόν αυξήσεις
στις τιμές των ακτοπλοϊκών
εισιτηρίων αν επιμένει στην
κριτική του ότι οι εφοπλιστές προμηθεύονται με
αφορολόγητα καύσιμα τη
στιγμή που ο ελληνικός
λαός δεν έχει να ζεσταθεί
από τις αυξημένες τιμές στο
πετρέλαιο! Η λογική αυτή
οδηγεί και πάλι στην πολιτική του να πληρώνει ο λαός
για λογαριασμό των εφοπλιστών, για να δρομολογούν υπέργηρα πλοία με
μειωμένα δρομολόγια που
οδηγούν στην απομόνωση
και του νησιού μας.
Τέλος, εμπαίζοντας τους
κατοίκους του νησιού μας,
είπε ότι το Υπουργείο επέβαλε κυρώσεις στη "ΝΕΛ",
(άραγε που είναι το όφελος
των κυρώσεων αφού τα
προβλήματα διαιωνίζονται;)
και παρέπεμψε τις λύσεις
στα προβλήματα με τα καράβια στο Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής, θυμίζοντας το γνωστό ρητό που
λέει ότι "αν θες να αποφύγεις τις ευθύνες για κάποιο
πρόβλημα, φτιάξε μια επιτροπή!"».
Η ΤΕ Λήμνου του ΚΚΕ
καλεί το Λημνιακό λαό
ενισχύσει το ΚΚΕ, το
κόμμα που στέκεται αταλάντευτα στο πλευρό του
ενάντια στις αντιλαϊκές
πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κομμάτων του ευρωμονόδρομου.

Ευχαριστίες ΠΑΜΕ στον ΑΤΛΑΝΤΑ
Αυστραλίας για την αλληλεγγύη του
Η Εκτελεστική Γραμματεία του ΠΑΜΕ ευχαριστεί τον Ελληνικό Εργατικό Σύνδεσμο ΑΤΛΑΣ
από την Αυστραλία, που συνεχίζει να εκφράζει
την αλληλεγγύη του στην εργατική τάξη της
χώρας μας, στους άνεργους.
Με την αποστολή των 3.000 ευρώ συμβάλλει σημαντικά στην προσπάθεια του ταξικού
κινήματος στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσει
την επίθεση του κεφαλαίου, της κυβέρνησης,
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΜΑΓΕΙΡΟΙ: Θα αγωνισθούμε για να
μην γίνουμε σκλάβοι του 21ου αιώνα

μετανάστες σε ναυάγιο στη Λέσβο

Ε

άλεσμα στο λαό
της Λήμνου να
βγάλει τα ανάλογα
συμπεράσματα και με κριτήριο
και τα χρόνια προβλήματα
στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, να ενισχύσει το ΚΚΕ
στις Ευρωεκλογές και στις
τοπικές εκλογές απευθύνει
η ΤΕ Λήμνου του ΚΚΕ με
αφορμή τη συζήτηση στη
Βουλή της Επίκαιρης Ερώτησης της Διαμάντω Μανωλάκου για τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες της Λήμνου όπου προβλήθηκαν τα
αιτήματα για:
• Καθημερινά δρομολόγια
της Λήμνου από και προς
Βόρεια
και
ηπειρωτική Ελλάδα και τα άλλα
νησιά, χειμώνα – καλοκαίρι,
με δρομολόγηση σύγχρονων και ασφαλών πλοίων.
• Μείωση 50% των εισιτηρίων. Δωρεάν εισιτήρια για
άνεργους, ειδικές τιμές για
ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Ουσιαστικούς ελέγχους
και λήψη αυστηρών μέτρων
για την ασφάλεια και προστασία της ζωής στη θάλασσα.
• Να καταργηθεί ο κανονισμός 3577/92, ο νόμος
2932/2001, καθώς και όλοι
οι μετέπειτα νόμοι που απελευθερώνουν τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες και καταργούν το καμποτάζ.
• Να δημιουργηθεί ενιαίος,
αποκλειστικά
Δημόσιος,
φορέας
συγκοινωνιών
(αεροπορικών και ακτοπλοϊκών), που δεν θα υπηρετεί
το εφοπλιστικό κέρδος,
αλλά θα ικανοποιεί τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες.
• Να υπάρχουν αποκλειστικά κρατικά λιμάνια και αεροδρόμια.
Στην ανακοίνωσή της
η Τομεακή Επιτροπή Λήμνου του ΚΚΕ σημειώνει:
«Ο Υπουργός Ναυτιλίας
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης,
αθώωσε την πολιτική και
τους κανονισμούς της Ευ-
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ιλιάδες νέοι και νέες, που φοιτούν στις ΑΕΝ όλης της
Με τον τρόπο αυτό συμβάλλουν στη διάλυση των σχολών και
χώρας, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λόγω της στην προώθηση της ιδιωτικοποίησης της Ναυτικής Εκπαίδευσης,
υποβάθμισης των σχολών και των ελλείψεων σε υποδομές και που αποτελεί εξάλλου στόχο της κυβέρνησης. Ήδη από πέρσι
εκπαιδευτικό προσωπικό, δυσκολεύονται να πραγματοποιήσουν προβλέπεται η δυνατότητα λειτουργίας ιδιωτικών σχολών, των
τα εκπαιδευτικά ταξίδια, αλλά και να ανταποκριθούν στο κόστος λεγόμενων ΝΕΚΕ.
των σπουδών που αυξάνεται.
Στις εκλογές που έρχονται για την ανάδειξη της νέας διοίκηΤο πρόβλημα που παρουσιάζεται με τα εκπαιδευτικά ταξίδια, σης του συλλόγου, οι σπουδαστές έχουν μια καλή ευκαιρία να
αξιοποιείται από το υπουργείο και τους εφοπλιστές για να μειώ- καταδικάσουν την αντιλαϊκή πολιτική, που τους τσακίζει, καταψησουν περισσότερο το μισθό και τα δικαιώματα του δόκιμου και φίζοντας τα κυβερνητικά και εφοπλιστικά φερέφωνα και ενισχύοκατ' επέκταση όλων των ναυτεργατών. Τα τελευταία χρόνια, ο ντας την «ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Πλοιάρχων - Μηχανικών».
μισθός των σπουδαστών έχει υποδιπλασιαστεί.
το πλευρό τους, σε κάθε ζήτημα που αντιμετωπίζουν, οι
Τα εργαστήρια βρίσκονται στη χειρότερη κατάσταση που
σπουδαστές έχουν το σωματείο τους, την ΠΕΜΕΝ, που
υπήρχε ποτέ, ο χώρος του μηχανουργείου είναι επικίνδυνος,
συνέβαλε
καθοριστικά στις κινητοποιήσεις για να μπορούν να
εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνταν κάποτε για την κατάκλιση
και τη σίτιση των σπουδαστών έχουν γίνει σήμερα αίθουσες συνεχίσουν τις σπουδές οι σπουδαστές που δεν συμπλήρωσαν
την απαιτούμενη διάρκεια ταξιδιδασκαλίας.
Δωρεάν τεχνικά σεμινάρια και simulator στην ΠΕΜΕΝ
διού.
Σημαντικό είναι το κόστος
Ανάμεσα
σε
άλλα,
η
που φορτώνονται οι σπουδαΠΕΜΕΝ, που καλεί τους νέους
στές: Δεν τους χορηγείται πάνα γίνουν μέλη του σωματείσο, δεν υπάρχουν φόρμες για
τα εργαστήρια, τα απαραίτητα
ου, στηρίζει τους σπουδαστές
είδη για το σχέδιο κοστίζουν 40
με πολύμορφες πρωτοβουλίες.
ευρώ, πληρώνουν για σημειώΟργανώνει τεχνικά σεμινάρια
σεις. Ακόμα και για την έκδοση
για την ενίσχυση των σπουναυτικού φυλλαδίου απαιτούνται 22 ευρώ για το παράβολο.
δαστών.
Παράλληλα, αποψιλώνεται το εκπαιδευτικό προσωπικό της
Επιπλέον, στα γραφεία της ΠΕΜΕΝ λειτουργεί προσομοιωσχολής. Οι μόνιμοι καθηγητές είναι περίπου 10, οι υπόλοιποι τής μηχανοστασίου, η χρήση του οποίου είναι δωρεάν για τα
είναι ωρομίσθιοι, ενώ ναυτοδιδάσκαλος, στην ειδικότητα των μέλη της και παρέχει στους σπουδαστές τη δυνατότητα εξάσκηΜηχανικών, είναι μόλις ένας.
σης πάνω στο αντικείμενό τους. Ακόμα, σε συνεργασία με τις
υθύνες για τη σημερινή κατάσταση έχουν και οι δυνά- Λαϊκές Επιτροπές της περιοχής του Πειραιά οργανώνει
μεις της ΔΑΠ, που πλειοψηφούν στο ΔΣ του συλλόγου. ενισχυτικά μαθήματα, για παράδειγμα μαθηματικών και
Η στάση τους μπορεί να περιγραφεί ως «σιγή συμφωνίας και φυσικής, για σπουδαστές της ΑΕΝ.
Τέλος, η ΠΕΜΕΝ επανειλημμένα έχει θέσει ερωτήματα για τη
συνενοχής» με την πολιτική που πλήττει τα δικαιώματα των
σπουδαστών. Μπλοκάρουν κάθε προσπάθεια από τις δυνάμεις διαχείριση των κονδυλίων του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευτης «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Πλοιάρχων - Μηχανικών» να σης, που χρηματοδοτεί τις ΑΕΝ, καθώς σε αυτό δεν έχει γίνει
πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση, πνίγουν κάθε κινητοποίηση ισολογισμός από το 2003 ενώ έχει εκφράσει τον προβληματισμό
που ξεκινούν οι σπουδαστές. Έχουν οδηγήσει το σύλλογο σε της για τον τρόπο που διατίθενται τα κονδύλια από την ΕΕ για τη
εκφυλισμό και διάλυση. Ακόμα και οι εκλογές για το ΔΣ έγιναν Ναυτική Εκπαίδευση, τα οποία για την περίοδο 2007-2013
πέρσι αρχές Ιούνη, στο τέλος δηλαδή της ακαδημαϊκής χρονιάς.
υπολογίζονται σε 41 εκατ. ευρώ.
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1η τακτική Γενική
Συνέλευση
της
ΠΕΕΜΑΓΕΝ, που συνήλκε την Δευτέρα 17
Μαρτίου 2014, διαπιστώνει ότι ο κλάδος μας
δέχεται επίθεση στο
σύνολο των δικαιωμάτων αλλά και των κεκτημένων μας από την
καταστροφική πολιτική,
που ακλουθεί η κυβέρνηση στο χώρο της
ναυτιλίας.
Υπουργείο και Εφοπλιστικές
Ενώσεις,
χειροκροτούμενοι από
επιμελητήρια και άλλους
«ειδικούς» στο σφαγιασμό των εργαζομένων,

• Προωθούν ως λύση
για την βιωσιμότητα της
Ακτοπλοΐας, εργασιακές
συνθήκες
τύπου
Μανωλάδας, που ισχύει
ο νόμος του επιστάτη –
διαχειριστή
και
το
«όποιος απαιτεί δεδουλευμένα απολύεται».
• Δοκιμάζουν τις βιολογικές αντοχές των συναδέλφων μας
στα
ακτοπλοϊκά πλοία με
συνθέσεις περιπτέρου,
ενώ το
υπουργείο
περιορίζεται σε ελέγχους παρωδία αποσιωπώντας το έγκλημα.

• Αξιώνουν την κατάργηση των Συλλογικών
Συμβάσεων και την
εφαρμογή των Ατομικών.
• Πολιτικοποιούν τους
Εργατικούς Αγώνες.
• Επενδύουν στην εξαθλίωση της κοινωνίας
και τον κανιβαλισμό.
• Κρατούν το ΒΑΣΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ της παραγωγικής διαδικασίας τους
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ κάτω
από τον μόνιμο εκβιασμό της παρουσίας της
Τρόικας.
• Αγωνίζονται για την
παραχώρηση των κυριαρχικών Δικαιωμάτων
της Χώρας μας (Άρση
του cabotaz) σε όλα τα
επίπεδα της οικονομίας
(μεταφορές - λιμάνια ΔΕΚΟ) σε μονοπωλιακούς ομίλους.
• Υπόσχονται χιλιάδες
θέσεις εργασίας με την
προϋπόθεση και την
επιβολή ατομικών συμβάσεων και ελαστικών
μορφών εργασίας, υποτιμώντας τη νοημοσύνη
των ναυτεργατών.
Ως εργαζόμενοι θα
αγωνιστούμε να εμποδίσουμε τα βρώμικα
σχέδια τους για να μην
γίνουμε σκλάβοι του
21ου αιώνα.

