
Η24ωρη πανελλαδική πανεργατική απεργία,
της Τρίτης 16 Ιούλη, ήρθε σαν συνέχεια

των µαζικών µαχητικών διαδηλώσεων, που
πραγµατοποίησε το ΠΑΜΕ την Πέµπτη 11 Ιούλη
και πρέπει να αποτελέσει αφετηρία νέων αγώ-
νων, ενιαίας πάλης εργαζοµένων σε δηµόσιο και
ιδιωτικό τοµέα, µαζί µε αυτοαπασχολούµενους
και φτωχούς αγρότες. ενάντια στο πολυνοµο-
σχέδιο-λαιµητόµο της κυβέρνησης Ν∆ – ΠΑΣΟΚ.

Η απεργία ήταν από την αρχή υπονοµευµένη από
τη ΓΣΕΕ και την Α∆Ε∆Υ. Η συµµετοχή των εργαζοµέ-
νων δεν αντιστοιχούσε στην οξύτητα των προβληµά-
των και στο µέγεθος της επίθεσης που δέχεται η
εργατική τάξη. Αυτοί που την αποφάσισαν δεν έχουν
την εµπιστοσύνη των εργαζοµένων, η γραµµή και τα
αιτήµατα της απεργίας δε µπορούσαν να εµπνεύσουν
και να συσπειρώσουν. Οι ίδιες αυτές ηγεσίες ούτε ήθε-
λαν, ούτε θέλουν τη σύγκρουση στον τόπο δουλειάς,
να οργανώσουν στους κλάδους παραγωγής και των
υπηρεσιών τους εργαζόµενους ενάντια στους εργοδό-
τες και υπό αυτές τις συνθήκες ούτε ο χρόνος οργά-
νωσής της δεν ήταν επαρκής.

Για άλλη µια φορά η πλειοψηφία της ΠΝΟ µε
την στάση της στηρίζει την πολιτική του κεφα-
λαίου, της κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Αρνήθηκαν την σύγκληση της Εκτελεστικής
Επιτροπής παρά την απαίτηση από τις 10 Ιούλη
των ναυτεργατικών σωµατείων ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ – ΠΕΕΜΑΓΕΝ – ΠΕΝΗΗΕΝ, για άµεση
συνεδρίαση µε θέµα οργάνωση και συµµετοχή
στην Πανελλαδική απεργία στις 16 Ιούλη.

Μέσα σε δύσκολες συνθήκες οι δυνάµεις του ΠΑΜΕ,
εργαζόµενοι σε εργοστάσια και επιχειρήσεις σε όλη τη
χώρα, έδωσαν από τα χαράµατα τη µάχη για την επι-
τυχία και την περιφρούρηση της απεργίας, όπου είχαν
να αντιµετωπίσουν απ’ τη µια την ολοµέτωπη επίθεση
κυβέρνησης εργοδοσίας και απ’ την άλλη την υπονό-
µευση της πάλης των εργαζοµένων από τον εργοδο-
τικό κυβερνητικό συνδικαλισµό.

Η κατάσταση αυτή δείχνει ότι οι εργαζόµενοι, οι
ναυτεργάτες πρέπει να ξεπεράσουν το φόβο και τη
µοιρολατρία και να µετατρέψουν την αγανάκτηση και
την υποταγή σε οργάνωση και δράση στη δουλειά, στα
καράβια, στη γειτονιά, παντού. Η οργή και η αγανά-
κτηση από µόνες τους δεν αρκούν.

Παράλληλα δεν πρέπει να ανέχονται τους κυβερ-
νητικούς συνδικαλιστές και τα τσιράκια της εργοδο-
σίας. ∆εν έχουν σχέση µε τις ανάγκες της εργατικής
οικογένειας, αποτελούν ξένο σώµα για το εργατικό κί-
νηµα. Το ίδιο ισχύει για τους συνδικαλιστές του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, τους «ανανήψαντες» ΠΑΣΚίτες και άλλους, που

ετοιµάζονται να γίνουν χαλίφηδες στη θέση του χα-
λίφη.

Σε 65 πόλεις σε όλη τη χώρα πραγµατοποιήθηκαν
απεργιακές συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ, µα τη συµµε-
τοχή εργαζοµένων από τον ιδιωτικό και τον δηµόσιο
τοµέα, τους αυτοαπασχολούµενους, τους συνταξιού-
χους, τους νέους και τις γυναίκες από τα λαϊκά στρώ-
µατα, που πλήττονται καίρια µε την κατάργηση της
Εθνικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, τον καθορι-
σµό του κατώτατου µισθού από τις ανάγκες κερδοφο-
ρίας των επιχειρήσεων, τις νέες περικοπές στον
ΕΟΠΥΥ, τις νέες φορολογικές κλίµακες που επιβάλ-
λουν ακόµα πιο άγρια φοροληστεία, τις χιλιάδες απο-
λύσεις στο ∆ηµόσιο και τους ΟΤΑ, µε τραγικές τις
συνέπειες στην καθηµερινότητα της εργατικής - λαϊ-
κής οικογένειας.

Στην Αθήνα η Οµόνοια γέµισε από απεργούς και
διαδηλωτές, που έφτασαν µε τις προσυγκεντρώσεις
και στις 10:30 συγκρότησαν µια ιδιαίτερα µαζική
απεργιακή συγκέντρωση. Σηµαντική ήταν η συµµε-
τοχή εργαζοµένων από χώρους δουλειάς όπου ανα-
πτύχθηκαν αγώνες το προηγούµενο διάστηµα, όπως
των εργαζοµένων της ΜΕΒΓΑΛ.

Μετά την ολοκλήρωση της απεργιακής συγκέντρω-
σης του ΠΑΜΕ, τα µπλοκ των ταξικών Συνδικάτων και
Οµοσπονδιών κατευθύνθηκαν προς το Σύνταγµα µέσω
της οδού Πανεπιστηµίου, συγκροτώντας µια ιδιαί-
τερα µαζική διαδήλωση, µε το κεντρικό πανό του
ΠΑΜΕ να δίνει το στίγµα για τη συνέχεια των αγώνων
γράφοντας:

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΙΟΥΝΗΣ - ΙΟΥΛΗΣ 2013

Αριθµός Φύλλου 566

Χρόνος 39ος

ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ-ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-Ε.Ε.:
Πετούν στην ανεργία 214 ναυτεργάτες της Αδριατικής

ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ :
Καλούν τους ναυτεργάτες σε αγωνιστική ετοιµότητα

Με 6 υπουργικές αποφάσεις καρµπόν, που
υπογράφτηκαν από τον υπουργό Ναυτι-

λίας Μ. Βαρβιτσιώτη την ίδια µέρα 5-7-2013, χάριν
της κερδοφορίας των εφοπλιστών, πετάνε στην
ανεργία 214 ναυτεργάτες από τους συνολικά 500,
που είναι ναυτολογηµένοι σε 6 επιβατηγά πλοία
δροµολογηµένα στη γραµµή Πάτρα - Ιταλία!

Στις υπουργικές αποφάσεις αναφέρεται ότι: «Η
οργανική σύνθεση πληρώµατος του πλοίου συ-
µπεριλαµβανοµένου του κλάδου των γενικών
υπηρεσιών, συµπληρώνεται κατά την κρίση του
πλοιοκτήτη, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως τον
αριθµό επιβαινόντων, τον εξοπλισµό επί του
πλοίου, των µεθόδων εργασιών που εφαρµόζο-
νται και των µέσων που παρέχονται».

Με αυτή τη θέση ο υπουργός εξουσιοδοτεί τους
εφοπλιστές, κατά την κρίση τους να καθορίζουν τη
σύνθεση των πλοίων από εργαζόµενους χωρίς Συλ-
λογική Σύµβαση Εργασίας, Κοινωνική Ασφάλιση και
Συνδικαλιστική Οργάνωση. Επιφέρει συντριπτικό
χτύπηµα στα µέλη των γενικών υπηρεσιών, παρα-
βιάζοντας τη ∆ιεθνή Σύµβαση 180 (Ν. 2974/2001),
που καθορίζει τις ώρες εργασίας και ανάπαυσης,
υπονοµεύοντας την ασφάλεια και προστασία των
ναυτεργατών, των επιβαινόντων, του πλοίου, ενώ
δεν καταβάλλονται οι δεδουλευµένες αποδοχές.

Οι υπουργικές αποφάσεις µειώνουν δραστικά τις
οργανικές συνθέσεις (αριθµός και ειδικότητες πλη-
ρώµατος) διευρύνοντας την «µαύρη» ανασφάλιστη
εργασία, την ανεργία, την εντατικοποίηση της εργα-
σίας, µε δυσµενείς συνέπειες και για το ΝΑΤ, τινάζο-
ντας ταυτόχρονα στον αέρα την προστασία της
ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. Ειδικότερα:
� η οργανική σύνθεση του «SUPERFAST I» έχει
68 ναυτεργάτες, µε την υπουργική απόφαση µένουν
35,
� το «SUPERFAST II» έχει 69 ναυτεργάτες και µέ-
νουν 35,
� το «SUPERFAST ΧΙ» έχει 93 και µένουν 49 ναυ-
τεργάτες,
� το «SUPERFAST XII» έχει 87 ναυτεργάτες και
αποµένουν 50,
� το «ΚΡΗΤΗ ΙΙ» (µε έτος κατασκευής το 1979) έχει
95 ναυτεργάτες και µένουν 61
� το «HELLENIC SPIRIT» 96 και µένουν 70.

Για να περάσει ο ναυτεργατοκτόνος αυτός
νόµος, η προηγούµενη κυβέρνηση έθεσε τους ναυ-
τεργάτες, επειδή αγωνίζονταν, σε καθεστώς πολιτι-

κής επιστράτευσης, που διατηρεί βέβαια και η ση-
µερινή.

Οι απολύσεις επρόκειτο να αρχίσουν την Τε-
τάρτη, 10 Ιούλη, από το 35χρονο «ΚΡΗΤΗ ΙΙ», που
τώρα στα «γεράµατά» του καλούνται να το λειτουρ-
γήσουν οι µισοί ναυτεργάτες από όταν ήταν νέο…!

Οι υπουργικές αποφάσεις απορρέουν από το
νόµο 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του ΥΝΑ και
άλλες διατάξεις», µε τον οποίο τέθηκε σε πλήρη
εφαρµογή ο κανονισµός 3577/92 της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, που εξασφαλίζει την «ελευθερία δράσης
του κεφαλαίου».
Οι ειδικότητες που πλήττονται περισσότερο είναι
αυτές των γενικών υπηρεσιών (καµαρότοι, µάγειροι,
φροντιστές κ.λπ.). Οι ναυτεργάτες που διώχνονται
είναι µε πλήρη εργασιακά δικαιώµατα, Κοινωνική
Ασφάλιση και οργανωµένοι συνδικαλιστικά. Ορι-
σµένες από τις θέσεις που θα «αδειάσουν» θα
καλυφθούν µε ναυτεργάτες χωρίς δικαιώµατα, ανα-
σφάλιστους.

(Συνέχεια στη σελίδα 2)

Η ΤΑΞΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΝΟΡΑ
Μέλη και φίλοι των εργατικών συνδέσµων
«ΣΩΚΡΑΤΗΣ» Νιούκαστλ και «ΑΤΛΑΣ»
Σίδνεϋ, προσφέρουν 1.500 δολάρια Αυστραλίας
στη «ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗ» σαν ενίσχυση για να
συνεχίσει το έργο της ενηµέρωσης και οργάνω-
σης των ναυτεργατών σε ταξική κατεύθυνση.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Αύξηση 0%, µείωση εισοδήµατος!

Ηπλειοψηφία της ΠΝΟ
θριαµβολογεί ότι υπέ-

γραψε µε τους εφοπλιστές την
Συλλογική Σύµβαση Εργασίας
Ακτοπλοΐας µε 0% ...αύξηση
και µείωση κατά 78% του επι-
δόµατος άγονων γραµµών.

Οι εφοπλιστές απέφυγαν
να τοποθετηθούν για την ωµή
και απροκάλυπτη παρέµβαση
του Πρωθυπουργού Αντώνη
Σαµαρά, µε εντολή του οποίου
ο Υπουργός Ναυτιλίας κ. Μου-
σουρούλης, ο Λιµενάρχης Πει-
ραιά κ. Σαρρηγιάνης και ο
Εισαγγελέας Υπηρεσίας απει-
λούσαν τα πληρώµατα των
πλοίων ότι επειδή βρίσκονται
σε πολιτική επιστράτευση και
έχουν φύλλα επίταξης δεν
µπορούν να διεκδικούν τις δε-
δουλευµένες αποδοχές τους
και ότι αν επιµείνουν θα συλ-
ληφθούν µε αυτόφωρη διαδι-
κασία.

Η πλειοψηφία της ΠΝΟ αρ-
νήθηκε να προβάλλει σαν όρο
και προϋπόθεση για την υπο-
γραφή της Συλλογικής Σύµβα-
σης Εργασίας και την
εφαρµογή της, την καταγγελία
αυτού τους αίσχους της πρω-
θυπουργικής παρέµβασης της
τρικοµµατικής κυβέρνησης Ν∆
- ΠΑΣΟΚ - ∆ΗΜΑΡ.

ΠΝΟ και εφοπλιστές συ-
ντονιζόντουσαν µε την κυβερ-
νητική πολιτική και µε τους
νόµους που έχουν ψηφιστεί και
οι εφοπλιστές απειλούσαν ότι
οι εταιρείες τους µπορούν να
επιβάλλουν ατοµικές συµβά-
σεις εργασίας, εάν δεν υπο-
γραφεί ΣΣΕ µε τους όρους και
τις προϋποθέσεις που πρότει-
ναν.

Είναι µια επανάληψη της
συνδιαλλαγής ΠΑΣΚΕ - ∆ΑΚΕ

- ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑ-
ΣΗΣ, που εξελίσσεται σε
βάρος των δικαιωµάτων όλων
των εργαζοµένων.

Έκθετη για άλλη µια φορά
η πλειοψηφία της ΠΝΟ, που
προβάλλει την θεωρία των ισό-
τιµα κοινωνικά εταίρων, απο-
δέχθηκε τις κυβερνητικές
εντολές και τις εφοπλιστικές
επιδιώξεις.

Αρνήθηκαν να προβάλ-
λουν τα προβλήµατα που ζουν
οι ναυτεργάτες µε την απλή-
ρωτη εργασία, την «µαύρη» -
ανασφάλιστη εργασία, την
εκτεταµένη ανεργία, την υπο-
νόµευση των κοινωνικοασφα-
λιστικών δικαιωµάτων, την
κατεδάφιση των συντάξεων.

Αρνήθηκαν να προβάλ-
λουν το αυτονόητο ότι µόνο για
το ΦΜΥ τα πληρώµατα επιβα-
ρύνθηκαν κατά 14% φόρο και
οι αξιωµατικοί κατά 19%, εκτός
τις άλλες επιβαρύνσεις της οι-
κονοµικής κατάστασης των
ναυτεργατών.

Αυτές οι απαράδεκτες απο-
φάσεις της πλειοψηφίας της
ΠΝΟ δεν πρέπει να κάµψουν
τους ναυτεργάτες, επιβάλλεται
να συνεχίσουν µε τους άλλους
εργαζόµενους και να ενισχύ-
σουν τα αγωνιστικά µπλοκ
ενάντια σε αυτήν την άθλια
βάρβαρη πολιτική της ανταγω-
νιστικότητας και κερδοφορίας
του κεφαλαίου.

Σφυρηλατώντας την ενό-
τητα της τάξης µέσα από αγώ-
νες να αναπτύξουµε την ταξική
πάλη οικοδοµώντας κοινωνι-
κές συµµαχίες προς όφελος
του εργαζόµενου λαού.

Πειραιάς, 6 Ιούνη 2013
ΠΕΜΕΝ ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ

ΠΕΕΜΑΓΕΝ

«Μπλόκο» στα πλοία της ακτοπλοΐας
για την καταβολή των δεδουλευµένων

Μπλόκο στην απλήρωτη
εργασία που έχουν επι-

βάλει οι εφοπλιστές στα επιβα-
τηγά πλοία, έστησαν οι
ναυτεργάτες µε οργανωτή και
εµψυχωτή τα ταξικά ναυτεργα-
τικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ και την
αγωνιστική ένωση συνταξιού-
χων ΠΕΣ-ΝΑΤ.

Η κινητοποίηση ήταν απόφαση
της Εκτελεστικής Επιτροπής της
ΠΝΟ, την οποία πήρε κάτω από
την όξυνση του
προβλήµατος, την
πίεση των ταξικών
σωµατείων και τη
θέληση των ναυτερ-
γατών,

Νωρίς το πρωί,
την Τετάρτη 5
Ιούνη, στα δελφίνια
της HSW που «πιά-
νουν» στα νησιά
του Αργοσαρωνι-
κού, στα πλοία

«ΕΛΥΡΟΣ» και
«ΟΛΥΜΠΙΚ ΤΣΑ-
ΜΠΙΟΝ», της
ΑΝΕΚ, τα πληρώµατα επέβαλαν
την πληρωµή των δεδουλευµένων
τους µέχρι και το Φλεβάρη, ενώ οι
εταιρείες δεσµεύτηκαν για την
πλήρη εξόφληση των µισθών έως
το τέλος Ιούνη.

Από την άλλη, εφοπλιστές και
κυβέρνηση, για να αντιµετωπίσουν
την αποφασιστικότητα των πληρω-
µάτων και να επιβάλουν το δόγµα
«νόµος και τάξη», κατέφυγαν στην
ωµή τροµοκρατία.

Το απόγευµα, µε εντολή του
ίδιου του πρωθυπουργού, «κατέ-
βασαν» στο λιµάνι εισαγγελέα, ο
οποίος στο πλοίο «ΜΥΤΙΛΗΝΗ»,
όπου οι ναυτεργάτες είχαν να δουν
µισθό πάνω από 7 µήνες, επικα-
λούµενος την πολιτική επιστρά-
τευση που παραµένει σε ισχύ στα
επιβατηγά πλοία, απείλησε µε αυ-

τόφωρο το πλήρωµα, συνδικαλι-
στές και τους εργαζόµενους της
στεριάς που ήταν αλληλέγγυοι
στους ναυτεργάτες, αν δεν απέ-
πλεε το πλοίο…!

Προκλητική απέναντι στο πλή-
ρωµα ήταν και η συµπεριφορά του
κεντρικού λιµενάρχη Σαρηγιάννη,
ο οποίος υπενθυµίζεται ότι στην τε-
λευταία πολυήµερη απεργία των
ναυτεργατών, για λογαριασµό των
εφοπλιστών έλυνε ο ίδιος τους κά-
βους για να φύγουν τα πλοία.

Παρά τις απειλές και την τρο-
µοκρατία οι ναυτεργάτες συνέχι-
σαν αποφασιστικά την
κινητοποίησή τους. Τα ταξικά ναυ-
τεργατικά σωµατεία µε ανακοί-
νωσή τους προς τους επιβάτες
καλούσαν «σε οργάνωση και
αγώνα, να δυναµώσει η αλληλεγ-
γύη για το σύνολο των προβληµά-
των της εργατικής - λαϊκής
οικογένειας, ενάντια στην πολιτική
του κεφαλαίου και των εκπροσώ-
πων του, που µας οδηγούν καθη-
µερινά και µαζικά στη φτώχεια και
την εξαθλίωση».

Στο πλοίο «ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ
ΚΟΡΝΑΡΟΣ», της ΛΑΝΕ (θυγα-
τρική της ΑΝΕΚ), όπου οι ναυτερ-
γάτες είναι απλήρωτοι από τον
Αύγουστο (!) εκπρόσωποι της εται-
ρείας προσπάθησαν µε απειλές ή

αποµονώνοντας ναυτεργάτες και
λέγοντας ότι «εσύ θα πληρωθείς,
κανόνισε να µη σταµατήσει το
πλοίο» να τους αναγκάσουν να
υποκύψουν. Παράλληλα, η εται-
ρεία έκοβε εισιτήρια ακόµα και µετά
τον προγραµµατισµένο απόπλου
του πλοίου, επιδιώκοντας να µετα-
τρέψει τους επιβάτες σε µοχλό πίε-
σης σε βάρος των ναυτεργατών.

Η όλη επιχείρηση έπεσε
στο κενό. Οι ναυτεργάτες δεν έκα-
ναν πίσω. Η πλειοψηφία των επι-

βατών, µε
εξαίρεση κάποιους
µ ε µ ο ν ω µ έ ν ο υ ς
« α γ α ν α κ τ ι σ µ έ -
νους», στάθηκε
στο πλευρό του
πληρώµατος. Ίδιες
σκηνές εκτυλίχθη-
καν στο
πλοίο «ΑΓΙΟΣ ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΣ», της
εταιρείας «ΒΕ-
ΝΤΟΥΡΗΣ», το
οποίο οι ναυτεργά-
τες ακινητοποίη-
σαν. Η εταιρεία

οφείλει µισθούς από τον Ιούλη του
2012 (!)

Η εταιρεία ΝΕΛ αναγκάστηκε
να καταβάλει δεδουλευµένα στους
ναυτεργάτες των πλοίων «AQUA
SPIRIT» και «AQUA MARIA», οι
οποίοι ήταν απλήρωτοι από τον
Οκτώβρη. ∆υναµικές παρεµβάσεις
έγιναν στο πλοίο «ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ»
της ΝΕΛ στο λιµάνι του Λαυρίου.

Στο πλοίο «ΠΗΝΕΛΟΠΗ Α»,
του Μίµη Αγούδηµου, στο λιµάνι
της Ραφήνας, οι ναυτεργάτες για
ενίσχυση του αγώνα τους κατέβη-
καν και σε επίσχεση εργασίας αλλά
ο αγώνας τους χτυπήθηκε από τις
υπονοµευτικές κινήσεις των δυνά-
µεων του οπορτουνισµού, της
«Α.Π.» και του ΣΥΡΙΖΑ (περισσό-
τερα βλέπε σχετική καταγγελία στη
σελίδα 2).

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ

Με δικαστική κάλυψη
απλήρωτοι οι ναυτεργάτες!

∆ικαστική απόφαση που ενισχύει την επιδίωξη των εφο-
πλιστών να µετατρέψουν τους ναυτεργάτες σε σύγ-

χρονους δούλους στα καράβια τους, εξέδωσε το Τριµελές
Εφετείο Β. Αιγαίου. Το δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση προ-
σωρινής διαταγής, που κατέθεσε η «Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέ-
σβου», µε την οποία η εταιρεία αξιώνει µέχρι και τις 17 Ιούλη,
οπότε και θα γίνει η δίκη για την υπαγωγή της στο άρθρο 106
β' του Ν. 3588/2007 (τµήµα του πτωχευτικού κώδικα), να µην
εκτελεστούν οφειλές της σε πιστωτές, συµπεριλαµβανοµένων
και των εργαζοµένων για δεδουλευµένους µισθούς!

Η απόφαση για την «προσωρινή διαταγή» εκδόθηκε µία
βδοµάδα µετά τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των πληρωµά-
των των επιβατηγών πλοίων των ακτοπλοϊκών εταιρειών, που
διεκδικούν τους µισθούς τους, και την εµφάνιση εισαγγελέα
µε εντολή του πρωθυπουργού στο πλοίο «ΜΥΤΙΛΗΝΗ» της
ΝΕΛ, ο οποίος επικαλούµενος την πολιτική επιστράτευση
απείλησε µε αυτόφωρη διαδικασία τους ναυτεργάτες του
πλοίου! Ωστόσο, κάτω από την αποφασιστικότητα των πλη-
ρωµάτων, η ΝΕΛ είχε δεσµευτεί τότε για την καταβολή των δε-
δουλευµένων µέχρι το τέλος του Ιούνη. Στη συνέχεια ήρθε η
δικαστική απόφαση και της έδωσε «παράταση», ενώ οι ναυ-
τεργάτες παραµένουν απλήρωτοι!

ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ καταγγέλλουν ότι «η
εταιρεία οφείλει δεδουλευµένες αποδοχές στο σύνολο των
ναυτεργατών των 15 πλοίων της καθώς και στους εργαζόµε-
νους των γραφείων της, ενώ έχουν γίνει και ασφαλιστικά
µέτρα από ναυτεργάτες που διεκδικούν τα δεδουλευµένα
τους». Επισηµαίνουν ότι τα όσα βιώνουν οι ναυτεργάτες στα
πλοία της ΝΕΛ είναι µέρος της επιθετικότητας των εφοπλι-
στών, συνολικά του κεφαλαίου και των πολιτικών του εκπρο-
σώπων και καλούν «σε αγωνιστική ετοιµότητα, οργάνωση -
συσπείρωση δυνάµεων για την ανάπτυξη πολύµορφων αγω-
νιστικών και απεργιακών κινητοποιήσεων για την υπεράσπιση
των δικαιωµάτων µας».

Την Τετάρτη 3 Ιούλη στο αίτηµά της για άµεση δροµολό-
γηση του «IONIAN SKY» στην άγονη γραµµή του Β’ Αιγαίου,
σε αντικατάσταση του «ΘΕΟΦΙΛΟΣ», η εταιρεία ΝΕΛ δεν ανα-
φέρει ότι οφείλει δεδουλευµένες αποδοχές στο πλήρωµα που
βρίσκεται σε επίσχεση εργασίας από 24 Γενάρη 2013 και έχει
προβεί σε ασφαλιστικά µέτρα ακινητοποιώντας το πλοίο, αλλά
ψευδόµενη ισχυρίζεται ότι το πλοίο δεν πρόλαβε να ολοκλη-
ρώσει τις εργασίες της ετήσιας επιθεώρησής λόγω της ...«κα-
θυστέρησης έγκρισης τριετούς παράτασης στην εταιρεία για
το συγκεκριµένο δροµολόγιο από το Σ.Α.Σ.»!

ΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΝ
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ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΤΕΛΟΣ

Ταχ. Γραφείο
Κ.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ
Αριθµός Άδειας

597 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: 03 2981

Προσπαθήστε συνάνθρωποι 

να τους καταλάβετε

τους χιονανθρώπους.

Μας µισούνε 

γιατί ξέρουνε πως 

σαν έβγει ο ήλιος 

ότι είναι φτιαγµένο

από χιόνι θα λιώσει.
Φώτης Αγγουλές 

∆ίνουµε απάντηση µε οργάνωση 
αγώνα αντεπίθεσης ως την τελική νίκη

Αυτός είναι ο δικός µας δρόµος 

Μεγάλες απεργιακές συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ σε 65 πόλεις της χώρας
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Η πλειοψηφία της ΠΝΟ αρνήθηκε να συνεδριάσει
για τη συµµετοχή των ναυτεργατών στην απεργία
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Το θράσος των οπορτουνιστών δεν έχει όρια.
Έχουν κάνει τα µύρια όσα για να κρατήσουν

οµήρους στους εφοπλιστές τους ναυτεργάτες και
αντί να πάνε να κρυφτούν στις σεντίνες και ακόµα
παρακάτω, βγαίνουν να καταγγείλουν τα ταξικά σω-
µατεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, τις δυνάµεις της
Ναυτεργατικής Συνδικαλιστικής Κίνησης (τις δυνά-
µεις του ΠΑΜΕ).

Ο λόγος για την πλειοψηφία στη διοίκηση της
ένωσης ναυτών (ΠΕΝΕΝ) και την υποτιθέµενη απά-
ντησή τους, όπου προσάπτουν στη ΝΣΚ και τα τα-
ξικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ
χαρακτηρισµούς, οι οποίοι προσδιορίζουν τη δική
τους δράση και µας «κατηγορούν» για όλες τις βρω-
µιές που έκαναν και συνεχίζουν οι ίδιοι µε την πα-
ράταξή τους «Αυτόνοµη Παρέµβαση» και τον
πολιτικό τους φορέα τον ΣΥΡΙΖΑ…

Κοιτάτε ποιοι µιλάνε: 
�Αυτοί που, στους ναυτιλιακούς υπαλλήλους,

µέχρι τώρα υπογράφουν µε τις εφοπλιστικές Ενώ-
σεις ΣΣΕ µε µειώσεις των µισθών από 10% έως
15%. Αυτοί που, στους λιµενεργάτες, υπέγραψαν
ΣΣΕ µε τον ΟΛΠ, που επικυρώνει τους µνηµονια-
κούς νόµους και µειώνει τους µισθούς κατά 35%,
ανατρέπει µια σειρά εργασιακά δικαιώµατα, καµώ-
νονται τους αντιµνηµονιακούς…
�Αυτοί που, µόλις πρόσφατα, στους ναυτιλια-

κούς όχι µόνο αρνήθηκαν να σταθούν στο πλευρό
των ναυτεργατών, αλλά έβαλαν στη συνέλευσή τους
διευθυντές των εταιρειών να ...κρατάνε πρακτικά για
το τι λέει ο κάθε υπάλληλος, µιλάνε για σύγκρουση
µε το εφοπλιστικό κεφάλαιο…
�Αυτοί που συνεργάζονται µε τις κάθε λογής αρι-

στερίστικες συσπειρώσεις και ναυάγια της ταξικής
πάλης, συνιστώσες  του ΣΥΡΙΖΑ, «κατηγορούν» τη
ΝΣΚ και τους κοµµουνιστές για «αριστερό οπορ-
τουνισµό»…
�Αυτοί που δήλωναν στα τηλεοπτικά παράθυρα

των εφοπλιστών ότι συµφωνούν να έρχονται πλοία
µε σηµαίες ευκαιρίας αρκεί να έχουν στο πλήρωµά
τους κάποιους λίγους Έλληνες (άρση του καµποτάζ)
κατηγορούν τη ΝΣΚ και τα ταξικά σωµατεία γιατί
δεν τους ακολουθούν στην κατρακύλα…
�Αυτοί που έκαναν µυστικές συµφωνίες µε τον

όµιλο LUIS για µειωµένες συνθέσεις πληρωµάτων
σε καθεστώς γαλέρας µε αντάλλαγµα των έλεγχο
των ναυτολογήσεων, εγκαλούν τις ταξικές δυνάµεις
ότι «ουδέποτε µε την             τακτική τους αµφισβή-
τησαν το εφοπλιστικό κεφάλαιο»…
�Αυτοί, που για χάρη τους οι αρχιπλοίαρχοι

εκβίαζαν τους υποψήφιους  του «Αγωνιστικού Συν-
δυασµού Ναυτών» να αποσύρουν την υποψηφιό-
τητά τους, θέλουν να τους πιστέψουν οι ναυτεργάτες
ότι οι δυνάµεις της ΝΣΚ και τα ταξικά σωµατεία
ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ απολαµβάνουν «τυπικά
και ουσιαστικά πλήρη ασυλία» από τους εφοπλι-
στές…
�Αυτοί, που η παράταξή τους συνεργάζεται πότε

µε την ΠΑΣΚΕ, πότε µε τη ∆ΑΚΕ, πότε και µε τις
δυο σε αντι-ΠΑΜΕ µέτωπο και σε πολλά σωµατεία
κατεβάζουν κοινά ψηφοδέλτια, βλέπουν τη ΝΣΚ
(δηλαδή το ΠΑΜΕ) ότι «συµµαχεί και συνεργάζεται
ανοιχτά µε τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδι-
καλισµό» και την ίδια ώρα καλούν και συνωστίζο-
νται οι ίδιοι στις συγκεντρώσεις ΓΣΕΕ και
Α∆Ε∆Υ…
�Αυτοί που επιµένουν να µη βγουν µπροστά τα

πληρώµατα σε επισχέσεις εργασίας και ότι αρκεί η
συνέχιση συνδικαλιστικής παρέµβασης των προε-
δρείων, βλέπουν σηµάδια «σεχταριστικής γραµµής»
στη γραµµή της ΝΣΚ, που καλεί τους ναυτεργάτες
σε οργάνωση και αγώνα µε πολύµορφες κινητοποι-
ήσεις και απεργίες…
�Αυτοί που στις απεργίες καλούν τους ναύτες να

µην «εκτίθενται» βγαίνοντας στον καταπέλτη αν δεν
το κάνει πρώτα ο …Ύπαρχος και ταυτόχρονα πε-
τάνε πυροτεχνήµατα για απεργίες διαρκείας…
�Αυτοί που στις επιστρατεύσεις συµβούλευαν

τους ναυτεργάτες «να κάνουν ότι κάνουν οι άλλοι»,
υπονοµεύοντας τις αποφάσεις που ήταν: όλοι έξω
από τα πλοία και µε ασπίδα την αλληλεγγύη της ερ-
γατικής τάξης και άλλων εργαζοµένων να κουρε-
λιάσουµε την πολιτική επιστράτευση, όπως έγινε 36
φορές µε την έµπρακτη αλληλεγγύη του ΠΑΜΕ.
�Αυτοί που ουσιαστικά καλούν τους ναυτεργά-

τες σε υποταγή, γιατί όπως χαρακτηριστικά δήλωσε
και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ οι αγώνες των ναυτερ-
γατών είναι «εξαλλοσύνες», καταγγέλλουν ότι οι δυ-
νάµεις του ΠΑΜΕ «υπονοµεύουν την αυτόνοµη και
αγωνιστική πορεία» της παράταξής τους... 
�Αυτοί, τέλος, που η αντίθεσή τους στην αντι-

λαϊκή πολιτική στοχεύει στην αλλαγή της σηµερι-
νής κυβέρνησης, για νάρθει ο ΣΥΡΙΖΑ «χαλίφης στη
θέση του χαλίφη», που κοροϊδεύει το λαό ότι θα τον
απαλλάξει από τη σηµερινή βαρβαρότητα και την
ίδια στιγµή υποκλίνεται στην ΕΕ και τον καπιταλι-
στικό δρόµο ανάπτυξης, υποσχόµενος άλλη µια
«σκληρή διαπραγµάτευση» του χρέους και των µνη-
µονίων, που οδήγησαν το λαό στα µνηµόνια διαρ-
κείας και την καταστροφή.

Πειραιάς, 13 Ιούλη 2013
Η Γραµµατεία της ΝΣΚ

Απύθµενο το θράσος
των οπορτουνιστών

ΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΝ2

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 
φύλλου έκλεισε 
17 Ιούλη 2013.

Το επόµενο φύλλο 
θα κυκλοφορήσει 
16 Σεπτέµβη 2013

Ο σ/φος Α.Π.  προφέρε ι  στη «Ν» 50  ευρώ

ΠΡΟΩΡΟΣ 
ΧΑΜΟΣ 

ΑΓΩΝΙΣΤΗ

Πρόωρα έφυγε
από κοντά µας,

28 Ιούνη 2013, ο
αγωνιστής Μελέτης
Κοµίνης, που είχε
γεννηθεί το 1951 στις
Ερυθρές (Κριεκούκι)
Αττικής, όπου έγινε
και η πολιτική κηδεία
του. Μηχανικός, της
σχολής «ΠΡΟΜΗ-
ΘΕΑΣ», ταξίδεψε σε
όλες τις θάλασσες
αναλώνοντας τη ζωή
του στα µηχανοστάσια
των καραβιών, που
πολλά από αυτά ήταν
κάτεργα αποτέλεσµα
εφοπλιστικής ασυδο-
σίας και της αντεργατι-
κής πολιτικής όλων
των µέχρι τώρα κυ-
βερνήσεων. 

Μέσα σ’ αυτό το κα-
µίνι του αγώνα, της
ταξικής πάλης των ερ-
γατών της θάλασσας,
ο σφ Μελέτης ατσαλώ-
θηκε από πολύ νέος,
οργανώθηκε στην
ΠΕΜΕΝ, ασπάσθηκε τα
ιδανικά του Μαρξισµού
- Λενινισµού και, πι-
στός πάντα στην υπό-
θεση της πάλης για
την επικράτηση της
εργατικής τάξης και
του ΚΚΕ, που ήταν
µέλος του από το
1974, έµεινε αταλά-
ντευτος κοµµουνιστής
µέχρι το τέλος της
ζωής του. 

Όσοι παρακολούθησαν τα δηµο-
σιεύµατα στο «peiratiko

reportaz» κ.α. ΜΜΕ πριν, κατά και µετά
την επίσχεση εργασίας στο Ε/Γ-Ο/Γ
πλοίο «ΠΗΝΕΛΟΠΗ Α», 7 Ιούνη στη
Ραφήνα, θα θυµούνται τις επαναστατι-
κές κορώνες, τις «συγκλονιστικές κα-
ταγγελίες» και τις «εκπλήξεις», µε τις
οποίες η διοίκηση της Ένωσης ναυτών
(ΠΕΝΕΝ) επιχείρησε να εκµεταλλευθεί
επικοινωνιακά τη σύλληψη, το  αυτό-
φωρο και την απαλλαγή των  δύο στε-
λεχών της.

Επίσης θα θυµούνται την υβριστική
επίθεση του προεδρείου της ΠΕΝΕΝ σε
βάρος δηµοσιογράφου (Χ. Μπόλκα),
γιατί όπως οφείλει κάθε δηµοσιογράφος
που σέβεται τον εαυτό του τόλµησε να
ρωτήσει: «Μπορεί να µας απαντήσει η
ΠΕΝΕΝ αν χθες το απόγευµα σε σύ-
σκεψη που έγινε στο πλοίο "ΠΗΝΕ-
ΛΟΠΗ Α" στη Ραφήνα, συνδικαλιστές
της ζήτησαν (και το κατάφεραν) από τα
7 µέλη του πληρώµατος που είχαν
κάνει επίσχεση, να την "πάρουν πίσω",
χωρίς να έχουν πληρωθεί, µε αποτέλε-
σµα να αφήσουν και ακάλυπτο τον
αγώνα τους και να τους προκαλούν
σύγχυση και φόβο µε όλα όσα ακολού-
θησαν τα ξηµερώµατα µε την παρέµ-
βαση εισαγγελέα και λιµενικών;»

Ακόµα θα θυµούνται το υβρεολόγιο
µε το οποίο το προεδρείο της ΠΕΝΕΝ
επιτέθηκε κατά των σωµατείων ΠΕΜΕΝ
- ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ, που
είχαν καταγγείλει ότι: «Άθλιο παιγνίδι
παίζεται στις πλάτες των ναυτεργατών
και των άλλων εργαζοµένων από Νέα
∆ηµοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ» και τον «τυ-
χοδιωκτισµό του προεδρείου της
ΠΕΝΕΝ που στις 6/6/2013 σε συνε-
δρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής
της ΠΝΟ δήλωναν: οι ναυτεργάτες να
µην κάνουν επίσχεση εργασίας».

Όσο για την «έκπληξη», που επιφύ-
λασσε το προεδρείο της ΠΕΝΕΝ προς
τα ταξικά σωµατεία -υφαρπάζοντας τις
υπογραφές των ναυτών που είχαν κάνει
το λάθος να εµπιστευτούν για την διεκ-
δίκηση των δεδουλευµένων τους τη δι-
οίκηση του σωµατείου τους- έκπληξη
θα ήταν αν δεν το έκανε αυτό, µια και
γνωρίζουµε τις ανοιχτές και κρυφές συ-
ναλλαγές, που έχουν αναπτύξει µε τους
εφοπλιστές για να εκβιάζουν τα πληρώ-
µατα.

Προς άρση κάθε αµφιβολίας, παρα-
θέτουµε αποκαλυπτικά αποσπάσµατα
από τα πρακτικά της συνεδρίασης της
Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΝΟ, 6
Ιούνη 2013:

Α. Νταλακογιώργος: «Εγώ δεν
συµφωνώ να βάζουµε τα πληρώµατα
να κάνουν προγραµµατισµένα επί-
σχεση εργασίας. Αυτό δεν βοηθάει, να
πηγαίνουν οι δύο, τρείς, τέσσερις ναύ-
τες, δεσπετζέροι κ.ά., να πηγαίνουν σε
τέτοιες µορφές».

Σ. Τσιµπόγλου: «∆εν µπορείς να
απαγορεύσεις στους ναυτεργάτες να
πάνε σε επίσχεση εργασίας. ∆ηλαδή, τι
θα λέει η ΠΝΟ, µην κάνεις επίσχεση
γιατί θα κάνουµε συνδικαλιστική κίνηση;
(σ.σ. παρέµβαση) Και καταγγελία της
ΣΣΕ έχει δικαίωµα να κάνει και ασφαλι-
στικά µέτρα, δεν παραγράφονται τα δι-
καιώµατα των εργαζοµένων και αυτό
είναι ατοµικό τους δικαίωµα. ∆εν ξέ-
ρουµε τα όρια, τις οικονοµικές ανάγκες
του καθενός, άρα µην λέµε κακώς κάνει
επίσχεση εργασίας. Στο «ΘΕΟΦΙΛΟΣ»
που είναι και οι 11 ναυτεργάτες σε επί-
σχεση εργασίας και δεν την πήραν
πίσω, θα τους πούµε ότι κακώς την έκα-
ναν; Αυτό είναι ατοµικό τους δικαίωµα
και πρέπει να τους το λέµε.»

Ηδιγλωσσία και ο τυχοδιωκτισµός
της πλειοψηφίας της διοίκησης

της ΠΕΝΕΝ εκφράστηκε την επόµενη
µέρα στις 7-6-2013. Κλιµάκιο των ταξι-
κών δυνάµεων ΠΕΜΕΝ -  ΣΤΕΦΕΝ-
ΣΩΝ – ΠΕΕΜΑΓΕΝ, βρέθηκε στις 6 το
πρωί στο λιµάνι της Ραφήνας για να
πραγµατοποιηθεί επίσχεση εργασίας
από 6 ναυτεργάτες του «ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Α», που είχε κοινοποιηθεί στο πλοίο και
το λιµεναρχείο. 

Όµως, κάτω από την πίεση που
ασκήθηκε από την διοίκηση της
ΠΕΝΕΝ µε την παρουσία του Γραµµα-
τέα και του Ταµία 3 ναύτες είχαν απο-

σύρει τη συµµετοχή τους στην επί-
σχεση! Μετά από αυτή την εξέλιξη τα
ταξικά σωµατεία ακύρωσαν την επί-
σχεση και κατήγγειλαν την απαράδεκτη
παρέµβαση. Στη συνέχεια στις 6:45 ενώ
ο απόπλους του πλοίου ήταν στις 7:30
τα µέλη του προεδρείου της ΠΕΝΕΝ
συγκέντρωσαν υπογραφές των ναυτών
για …επίσχεση εργασίας έχοντας και τα
αυτοκίνητα τους στο καταπέλτη του
πλοίου.

Η τακτική τους ήταν προβοκατόρικη
ενέργεια για να εκθέσουν τους ναυτερ-
γάτες και το δικαίωµα στην επίσχεση
εργασίας. Ταυτόχρονα έδιναν την δυνα-
τότητα στην κυβέρνηση και τον πρωθυ-
πουργό να εµφανίζονται ότι δεν θα
επιτρέψουν να κλείνονται τα λιµάνια,
ενισχύοντας την τροµοκρατία και την
καταστολή.

Το πρόβληµα µε τις οφειλές των δε-
δουλευµένων συνεχίζει να πιέζει αφό-
ρητα τους ναυτεργάτες και για την
αντιµετώπισή του τα ταξικά σωµατεία
ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ

συνεχίζουν την οργάνωσης
της πάλης των ναυτεργατών
ενάντια στην εφοπλιστική
ασυδοσία που διευρύνεται µε
την κάλυψη της κυβέρνησης
και την ανοχή της συµβιβα-
σµένης πλειοψηφίας της
ΠΝΟ.

Σε επίσχεση εργασίας βρί-
σκονται από τον Γενάρη οι
ναυτεργάτες από το «ΘΕΟΦΙ-
ΛΟΣ» που κατέθεσαν και αί-
τηση ασφαλιστικών µέτρων

κατά της εταιρείας (ΝΕΛ), σωρεία οι κα-
ταγγελίες προς το Υπουργείο Ναυτι-
λίας, ενώ σε νέα επίσχεση εργασίας µε
τα ταξικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ προχώρησαν
2 Ιούλη, 18 ναυτεργάτες από το «ΠΗ-
ΝΕΛΟΠΗ Α», διεκδικώντας δεδουλευ-
µένα πάνω από 280.000 ευρώ,
ανάµεσά τους και 3 ναύτες από αυτούς
που είχε παγιδεύσει η διοίκηση του σω-
µατείου τους, ΠΕΝΕΝ, για να υπηρετή-
σει τα συµφέροντα των εφοπλιστών.

Πειραιάς, 3 Ιούλη 2013 
Η Γραµµατεία της ΝΣΚ

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΝΣΚ)

Τα πραγµατικά γεγονότα στο «ΠΗΝΕΛΟΠΗ Α» επιβεβαιώνουν ότι:
«ο ψεύτης και ο οπορτουνιστής τον πρώτο µήνα χαίρονται…»

(Συνέχεια από τη σελίδα 1)

Τη ∆ευτέρα, 8 Ιούλη, η Εκτελε-
στική Επιτροπή της ΠΝΟ, η

οποία συνεδρίασε εκτάκτως µετά από
αίτηµα των ταξικών ναυτεργατικών
σωµατείων ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ,
ΠΕΕΜΑΓΕΝ, αποφάσισε για την Τε-
τάρτη, 10 Ιούλη, αγωνιστικές παρεµ-
βάσεις στα πλοία στο λιµάνι της
Πάτρας.

Η πλειοψηφία της ΠΝΟ, οι δυνά-
µεις του εργοδοτικού κυβερνητικού
συνδικαλισµού, σε παρέµβαση στον
Λιµενάρχη της Πάτρας την Τετάρτη
10 Ιούλη, αρνήθηκαν να αναδείξουν
τις ευθύνες που έχει και η Λιµενική
Αρχή για τη µη καταβολή των δεδου-
λευµένων, την παραβίαση της ∆Σ
180, δήλωναν ότι ήρθαµε για µια
«τυπική επίσκεψη»...! διαστρεβλώ-
νοντας ακόµα και τις αποφάσεις της
ΠΝΟ που σε δελτίο Τύπου 5 Ιούλη
κάνει λόγο για «καθυστέρηση πλη-
ρωµής δεδουλευµένων µισθών, ανα-
δροµικών και επιδοµάτων στα
πληρώµατα της επιβατηγού ναυτι-
λίας» και σε δελτίο Τύπου  8 Ιούλη
όπου αναφέρει ότι: «Με τις νέες συν-
θέσεις όµως που καθορίζονται µε τις
άνω αποφάσεις είναι πλέον ή βέ-
βαιον ότι παραβιάζονται
κατάφωρα τα άνω όρια
αφού τέτοιες υπερβά-
σεις παρατηρούνται και
µε τις µέχρι τούδε υφι-
στάµενες συνθέσεις µε
τον µεγαλύτερο αριθµό
πληρώµατος.» 

Τι µεσολάβησε
από τις αποφάσεις
της ΠΝΟ µέχρι την υλο-
ποίησή τους…; Είναι προφανές ότι
παρενέβησαν οι εφοπλιστές και η κυ-
βέρνηση. Για άλλη µια φορά η συν-
διαλλαγή του εργοδοτικού
κυβερνητικού συνδικαλισµού «κάτω
από το τραπέζι» σε βάρος των δικαι-
ωµάτων των ναυτεργατών.

Τα ταξικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ -
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ τους κα-

τήγγειλαν και αποχώρησαν απαιτώ-
ντας άµεση σύγκλιση της εκτελεστι-
κής επιτροπής της ΠΝΟ, που µέχρι
τώρα δεν πραγµατοποιήθηκε.

Στις αγωνιστικές παρεµβάσεις,
που ξεκίνησαν τα ξηµερώµατα

της Τετάρτης, 10 Ιούλη, στο λιµάνι της
Πάτρας, τα ταξικά ναυτεργατικά σω-
µατεία ΠΕΜΕΝ -  ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕ-
ΕΜΑΓΕΝ πρωτοστάτησαν και πάλι
µε ανακοίνωσή τους (τυπωµένη στα
ελληνικά και ιταλικά) προς τα πλη-
ρώµατα των πλοίων της γραµµής,
στην οποία αναφέρουν: 

«Στην γραµµή Πάτρα-Ιταλία δρα-
στηριοποιούνται πλοία µε ελληνική
και ιταλική σηµαία και σ’ αυτά εργά-
ζονται ναυτεργάτες και από τις δύο
χώρες σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθή-
κες.

Η ασφάλεια των πλοίων των επι-
βατών και του πληρώµατος σήµερα
µπαίνουν σε δεύτερη µοίρα αφού η
πολιτική της ανταγωνιστικότητας και
της κερδοφορίας του κεφαλαίου είναι
σε πρώτη προτεραιότητα.

Οι διοικήσεις των σωµατείων
ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ
ενηµερώνουν τους ναυτεργάτες όλων
των ειδικοτήτων ότι µε βάση την «πο-
λιτική των Αθηνών»:

1. Ανεξάρτητα από εθνικότητα ή
φύλο στα πλοία που δραστηριο-
ποιούνται στην ίδια γραµµή ισχύει
η βέλτιστη σύµβαση.

2. Οι ώρες εργασίας και ανά-
παυσης καθορίζονται από τη ∆ιε-
θνή Σύµβαση 180/1996 και την
∆ιεθνή Σύµβαση Ναυτικής Εργα-
σίας MLC-2006.

Η ελληνική κυβέρνηση µε υπουρ-
γική απόφαση από τις 5/7/2013 πε-
ριορίζει κατά 42% τις συνθέσεις των
ελληνικών πλοίων κυρίως στις γενι-
κές υπηρεσίες.

Σας ενηµερώνουµε ότι αποφασί-
σαµε να παρεµβαίνουµε όπου παρα-
τηρούνται φαινόµενα εντατικοποίηση
της εργασίας και παραβίασης των
παραπάνω διατάξεων.

Καλούµε τους ναυτεργάτες σε
αγωνιστική ετοιµότητα-οργάνωση-
αλληλεγγύη για την υπεράσπιση των
δικαιωµάτων µας, για την εφαρµογή
των διεθνών απαιτήσεων και των
συνθηκών εργασίας, της ασφάλειας
και αξιοπλοΐας των πλοίων.

Η ζωή επιβεβαιώνει ότι µόνο µε
την οργάνωση στον αγώνα των ναυ-
τεργατών και των άλλων εργαζοµέ-
νων µπορούµε να αντιµετωπίσουµε
την επιθετικότητα του κεφαλαίου.
Ναυτεργάτες, εργάτες, εργαζόµενοι
µας ενώνει ο αγώνας ενάντια στην
πολιτική του κεφαλαίου.»

Εν τω µεταξύ σε διακοπή του
ναυτολογίου στο Ε/Γ-Ο/Γ

πλοίο «EUROPEAN EXPRESS»,
που είχε σύνθεση µε 79 µέλη πλη-
ρώµατος, τους οποίους απέλυσε
απλήρωτους, χωρίς αποζηµίωση,
προχώρησε η ΝΕΛ, ανοίγοντας νέο
ναυτολόγιο, µε πρόσληψη χαµηλόµι-
σθων αλλοδαπών, διευρύνοντας την
µαύρη ανασφάλιστη εργασία, θα
εκτελεί δροµολόγιο Ηγουµενίτσα –
Κέρκυρα – Μπάρι.

Επιβεβαιώνεται ότι οι εφοπλι-
στές – κυβέρνηση – Ευρωπαϊκή
Ένωση είναι υπεύθυνοι για την
ανεργία που σπάει το ένα ρεκόρ
µετά το άλλο, τη µαύρη ανασφάλι-
στη εργασία, την υπονόµευση της
ασφάλειας και της ναυσιπλοΐας
των πλοίων στο βωµό του εφοπλι-
στικού Μινώταυρου για την κερδο-
φορία του.

214 ναυτεργάτες σε σύνολο 500 πετιούνται στο δρόµο 
από τα επιβατηγά πλοία των γραµµών της Αδριατικής

∆ιεθνής παρέµβαση ΠΕΜΕΝ-ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ-ΠΕΕΜΑΓΕΝ 
ενάντια στη νέα επίθεση εφοπλιστών και κυβέρνησης 

« Ε Φ Ο Π Λ Η Σ Τ Ε Σ »
Αυξάνουν τα πλοία τους... 

Αύξηση του στόλου σε αριθµό πλοίων και χωρητι-
κότητα των Ελλήνων εφοπλιστών, που παραµέ-

νουν σταθερά στην κορυφή της πυραµίδας της
παγκόσµιας ναυτιλίας, δείχνουν τα στοιχεία της ετήσιας
έκθεσης της ΕΕΕ.

Συγκεκριµένα ο ελληνόκτητος στόλος το 2012 µε-
τρούσε 3.428 πλοία, από 3.325 το 2011 και η χωρητικό-
τητά του ήταν 245,14 εκατοµ. dwt, αντιπροσωπεύοντας
το 15,56% της παγκόσµιας χωρητικότητας. Το 2011 η χω-
ρητικότητα του ελληνόκτητου στόλου ήταν 226,92 εκα-
τοµ. dwt, αντιπροσωπεύοντας 14,83% της παγκόσµιας
χωρητικότητας.

Η κερδοφορία του εφοπλιστικού κεφαλαίου ενισχύε-
ται ακόµα και σε περίοδο κρίσης. Κερδοφορία που φέρει
ατόφια τη σφραγίδα της άγριας εκµετάλλευσης Ελλήνων
και αλλοδαπών ναυτεργατών, των αµέτρητων προνο-
µίων, που τους παρέχουν διαχρονικά οι κυβερνήσεις και
ενισχύουν οι κανονισµοί και οι οδηγίες της Ε.Ε. 

Τσακίζουν τους ναυτεργάτες...

Την ίδια ώρα η ανεργία στους ναυτεργάτες καλπά-
ζει. Ακόµα και τα µαγειρεµένα στοιχεία του ΓΕΝΕ

εµφανίζουν 4.500 ανέργους, αριθµό ρεκόρ. Από αυτούς
µόνο το 20% παίρνει το επίδοµα ανεργίας ύψους των
235 ευρώ οι άγαµοι 294 ευρώ οι έγγαµοι!

Κι όµως οι εφοπλιστές δεν είναι ευχαριστηµένοι. ∆εν
θέλουν απλά και άλλα προνόµια, νόµους, διευκολύνσεις,
ελαφρύνσεις, τα θέλουν όλα! Όπως ξεκαθαρίζει ο πρόε-
δρος της ΕΕΕ Θ. Βενιάµης: «Η ελληνόκτητη ναυτιλία έχει
επίσης την προοπτική να προσφέρει πολυάριθµες θέσεις
εργασίας στους νέους που µαστίζονται από την ανεργία.
Προϋπόθεση είναι να υπάρξει το κατάλληλο νοµοθετικό
πλαίσιο που θα επιτρέπει τη ναυτολόγηση ελληνικών κα-
τώτερων πληρωµάτων µε όρους ανταγωνιστικούς, λαµ-
βάνοντας υπόψη τα διεθνώς κρατούντα». Με απλά λόγια
απαιτούν «καθαρούς» από δικαιώµατα και συµβάσεις
ναυτεργάτες, µε µισθούς της νεοκαπιταλιστικής Κίνας…

Προκαλούν τους νησιώτες...

Με την αντιλαϊκή πολιτική να φουσκώνει τα πανιά
τους, οι εφοπλιστές επιτίθενται µε µεγαλύτερη

αγριότητα τόσο απέναντι στους ναυτεργάτες, επιβάλλο-
ντας ακόµα και απλήρωτη δουλειά και στο δικαίωµα των
νησιωτών να έχουν ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. 

Οι δηλώσεις του προέδρου του ΣΕΕΝ Μ. Σακέλη
στην εκδήλωση «The Posidonia Sea Tourism Forum»,
δεν αφήνουν καµιά αµφιβολία: «Η αποχώρηση και η πώ-
ληση πλοίων φαίνεται επιβεβληµένη», επειδή υπάρχουν
γραµµές που «η πληρότητα των πλοίων είναι εξαιρετικά
χαµηλή λόγω εκτέλεσης δροµολογίων χωρίς να υπάρ-
χουν αντίστοιχες συγκοινωνιακές ανάγκες»! 

Συνεχίζοντας το ίδιο προκλητικά σηµείωσε: «Η Το-
πική Αυτοδιοίκηση πρέπει να περιορίσει τις απαιτήσεις
στις αναγκαίες ή διαφορετικά να συµµετάσχει στο κόστος
κάλυψης των εξόδων των δροµολογίων. Σε µια περίοδο
κρίσης δεν µπορούµε να µιλάµε για πολυτέλειες και µάλι-
στα όταν δεν θέλουµε να τις πληρώνουµε»! 

Ιούνης � Ιούλης 2013
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Σε τοποθέτησή του στην ολο-
µέλεια του  Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου  στο Στρασβούργο, ο
ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Γιώργος
Τούσσας καταδικάζοντας την αντι-
λαϊκή οδηγία και έκθεση για “τον
έλεγχο των πλοίων από το κρά-
τος λιµένα” υπογράµµισε τα εξής:

«To ΚΚΕ καταψηφίζει την οδηγία
και την έκθεση της Επιτροπής για
"τον έλεγχο των πλοίων από το κρά-
τος λιµένα" γιατί διαµορφώνουν έναν
ακόµη γραφειοκρατικό µηχανισµό, ο
οποίος όχι µόνο δεν αποσκοπεί να
προστατεύσει τα δικαιώµατα των
ναυτεργατών, την ασφάλεια της αν-
θρώπινης ζωής στη θάλασσα και την
προστασία του περιβάλλοντος, αλλά
αντίθετα να αξιοποιηθεί για τη συ-
µπίεση στο κατώτατο δυνατό σηµείο
της τιµής της εργατικής δύναµης, για
τη µεγιστοποίηση της κερδοφορίας
των εφοπλιστών, των µονοπωλίων.

Ο δήθεν έλεγχος συµµόρφωσης
των πλοίων µε τις διατάξεις της Σύµ-
βαση Ναυτικής Εργασίας του 2006
αποτελεί το "άλλοθι" που δίνεται στο
εφοπλιστικό κεφάλαιο για την πιο
άγρια εκµετάλλευση των ναυτεργα-
τών. Οι διαδικασίες για καταγγελίες
αποτελούν κοροϊδία και πρόκληση
στους ναυτεργάτες, τη στιγµή που η
συνδικαλιστική, κοινωνική και πολι-
τική δράση των ναυτεργατών βρί-
σκονται υπό διωγµό από
εφοπλιστές και τις αστικές κυβερνή-
σεις. Στην Ελλάδα οι ναυτεργάτες
βρίσκονται ακόµη κάτω από το επαί-
σχυντο καθεστώς της πολιτικής επι-
στράτευσης.

Σήµερα εξελίσσεται µια από τις
πιο οργανωµένες, σκληρές επιθέ-
σεις του κεφαλαίου και της ΕΕ κατά
των εργαζοµένων, κατά των ναυτερ-
γατών µε στόχο την ισοπέδωση των
δικαιωµάτων τους. Σ’ αυτή την επί-

θεση, στην Ελλάδα πρωτοστατεί η
δικοµµατική κυβέρνηση Ν∆-ΠΑΣΟΚ,
όπως και οι προηγούµενες κυβερνή-
σεις.

Η Σύµβαση Ναυτικής Εργασίας
του 2006 κωδικοποιεί και οριοθετεί
στο κατώτατο δυνατό όριο τα µισθο-
λογικά και εργασιακά δικαιώµατα
των ναυτεργατών. Στο στόχαστρο
των εφοπλιστών και του πολιτικού

τους προσωπικού είναι η κατάργηση
των Κλαδικών Συλλογικών Συµβά-
σεων Εργασίας των ναυτεργατών,
το χτύπηµα των ασφαλιστικών - συ-
νταξιοδοτικών δικαιωµάτων τους,
δραµατικές περικοπές στην υγεία,
την πρόνοια, τη ναυτική εκπαίδευση,
χτύπηµα του εργατικού κινήµατος. 

Με την εφαρµογή της Σύµβασης
Ναυτικής Εργασίας του 2006 από
τον Αύγουστο του 2013 εκατοντάδες
χιλιάδες ναυτεργάτες θα δουλεύουν
σε συνθήκες γαλέρας, µε κατώτερο
µισθό ναύτη 565 δολάρια, χωρίς δη-
µόσια ασφαλιστικά - συνταξιοδοτικά
δικαιώµατα, εξοντωτικά ωράρια ερ-
γασίας που υπερβαίνουν τις 72
ώρες τη βδοµάδα, δραστικές µειώ-
σεις των οργανικών συνθέσεων των
πλοίων, εντατικοποίηση της δου-
λειάς, µε αυξηµένους κινδύνους για
τη ζωή και την υγεία τους.

Τα συµφέροντα του λαού µπο-
ρούν να εκφραστούν µέσα από έναν
άλλο δρόµο ανάπτυξης, από την Ερ-

γατική - Λαϊκή Εξουσία, που κριτήριο
της δεν θα είναι τα κέρδη των εφο-
πλιστών και των άλλων τµηµάτων
της πλουτοκρατίας, αλλά η ικανο-
ποίηση των λαϊκών αναγκών».

Καταψηφίζοντας την έκθεση
"γαλάζια ανάπτυξη στους

τοµείς των θαλάσσιων  µεταφο-
ρών και του τουρισµού" γιατί ενι-

σχύει την εκµετάλλευση των
εργαζοµένων και τη καταστροφή του
περιβάλλοντος οι ευρωβουλευτές
του ΚΚΕ Γιώργος Τούσσας και
Μπάµπης Αγγουράκης τόνισαν τα
εξής: 

Η "γαλάζια ανάπτυξη" αποτελεί
τον θαλάσσιο βραχίονα της αντιλαϊ-
κής στρατηγικής της ΕΕ "Ευρώπη
2020", ώστε το κεφάλαιο να αξιοποι-
ήσει τις νεότερες τεχνολογικές εξελί-
ξεις για την εκµετάλλευση
παραδοσιακών αλλά και νέων θα-
λασσίων πόρων. Με µεγάλες επεν-
δύσεις   στη  ναυτιλία,  σε λιµάνια,
παράκτια ναυσιπλοΐα  και δίκτυα µε-
ταφοράς, θαλάσσιους διάδροµου,
την εξόρυξη υδρογονανθράκων και
ορυκτών από το βυθό των ωκεανών.
Ευκαιρίες κερδοφορίας στην ναυπη-
γική και στις επισκευές πλοίων, ανα-
νεώσιµες πηγές ενεργείας,
υποδοµές υπεράκτιων, αιολικών και
θαλάσσιων πηγών ενέργειας. Εντα-
τικοποίηση της ιχθυοκαλλιέργειας.

Επενδύσεις σε τουριστικές υποδο-
µές για υψηλά εισοδήµατα σε βάρος
του λαϊκού τουρισµού. Προωθεί την
παραπέρα ολοκλήρωση της ενιαία
αγοράς, ειδικά των θαλασσίων µετα-
φορών, την δηµιουργία ζωνών ελεύ-
θερων συναλλαγών στα νησιά. 

Η έκθεση ευθυγραµµίζεται µε τις
επιδιώξεις της ελληνικής αστικής
τάξης και της κυβέρνησης  Ν∆ -
ΠΑΣΟΚ για δήθεν "ευρωπαϊκή
ΑΟΖ", µε εκχώρηση των  πλουτοπα-
ραγωγικών πηγών  της  χώρας  στα
µονοπώλια και την ένταξη του ζητή-
µατος της ΑΟΖ στις αντιπαραθέσεις
και ανταγωνισµούς των µεγάλων
ιµπεριαλιστικών δυνάµεων  και των
αναδυοµένων καπιταλιστικών κέ-
ντρων.

Στην ιδία απαράδεκτη κατεύ-
θυνση κινείται και η σύστασή για
δηµιουργία "ευρωπαϊκής ακτοφυλα-
κής", ακόµη ενός κατασταλτικού µη-
χανισµού σε βάρος των µεταναστών
και του εργατικού  κινήµατος.

Η καπιταλιστική ανάπτυξη που
προωθεί η έκθεση, στα πλαίσια της
πολιτικής των µονοπωλίων και της
ΕΕ, δεν πρόκειται να έχει κανένα
όφελος για το λαό. Αντίθετα θα οξύ-
νει τα εκρηκτικά προβλήµατα που
γεννάει η πολιτική του εφοπλιστικού
κεφαλαίου, των µονοπωλίων.

Η ικανοποίηση των λαϊκών ανα-
γκών απαιτεί το δυνάµωµα  του ΚΚΕ
και της  Λαϊκής  Συµµαχία, το γκρέ-
µισµα του καθεστώτος και της εξου-
σίας  των  µονοπωλίων  και  την
οικοδόµηση της  Εργατικής Λαϊκής
Εξουσίας  που στο επίκεντρό της  θα
έχει τις σύγχρονες ανάγκες της ερ-
γατικής τάξης, των λαϊκών  στρωµά-
των  και   όχι  τις ανάγκες των
µονοπωλίων.

Στο στόχαστρο             

των εφοπλιστών 

τα δικαιώµατα 

των ναυτεργατών 

Η έκθεση "γαλάζια ανάπτυξη στους τοµείς των θαλάσσιων µεταφορών και του τουρισµού" στην οποία καθορίζονται
οι άµεσοι στόχοι των εφοπλιστών και των µονοπωλίων, έχει την υπογραφή του Σπύρου ∆ανέλη ευρωβουλευτή 

του ΠΑΣΟΚ και την ψήφιση από τη µεγάλη συµµαχία των κοµµάτων του κεφαλαίου και του ευρωµονόδροµου Ν∆,
ΠΑΣΟΚ, ΛΑΟΣ και οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ και τις δυνάµεις του Κόµµατος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς (KEA) όπου 

συµµετέχουν ο ΣΥΡΙΖΑ και λειτουργούν ως ∆ούρειος Ίππος µέσα από την GUE/NGL.        

Το οξυµένο πρόβληµα της ανερ-
γίας, που είναι αποτέλεσµα της

πολιτικής της ανταγωνιστικότητας και
της κερδοφορίας του κεφαλαίου, που
σε συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης και
σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
έχει φθάσει στο 27,2%, ενώ αντίστοιχα
ξεπερνά το 30% στους ναυτεργάτες,
βρέθηκε στο επίκεντρο της σύσκεψης
που πραγµατοποίησε την Πέµπτη 20
Ιούνη η Επιτροπή Ανέργων Ναυτερ-
γατών µαζί µε τα ταξικά ναυτεργατικά
σωµατεία ΠΕΜΕ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕ-
ΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ.

Όπως επισηµάνθηκε, «η "µαύρη" -
ανασφάλιστη εργασία επεκτείνεται σε
όλες τις κατηγορίες πλοίων, όπως και
µε το πρόγραµµα "ΝΕΑΡΧΟΣ" που
ανέλαβε το δουλεµπορικό παραµά-
γαζο του ΓΕΝΕ από κονδύλια του
ΕΣΠΑ, για νέους ναυτεργάτες από 18-
29 ετών, για 5µηνη εργασία των 800
ευρώ το µήνα για τα πληρώµατα και
των 1000 ευρώ για τους αξιωµατικούς,
ανασφάλιστοι για να προσαρµόζονται
στην γενική κατεύθυνση του κεφα-
λαίου για την κατάργηση των Συλλογι-
κών Συµβάσεων Εργασίας και της
κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας,
µε αποτέλεσµα "εργάτης χωρίς δι-
καιώµατα, δουλειά να είναι και ό,τι
να είναι".

Η κυβέρνηση µε Υπουργική Από-
φαση (3511.1/13/2013) που εκδόθηκε
στις 6/6/2013, καθορίζει τις συνθέσεις
πληρωµάτων για «Επιβατηγά πλοία
που εκτελούν πλόες αναψυχής άνω
των 30 ν.µ. διάρκειας µικρότερης του
24ώρου», µε αποτέλεσµα να µειώνε-
ται η οργανική σύνθεση κατά 55%, αυ-
ξάνοντας την στρατιά των ανέργων
ναυτεργατών, διογκώνοντας τα ελ-
λείµµατα του ΝΑΤ σε βάρος των
ασφαλισµένων του».

Παρέµβαση στο ΓΕΝΕ
Μετά τη σύσκεψη προχώρησαν σε

παρέµβαση στο Γραφείο Ευρέσεως
Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ), όπου
«καταγγέλθηκε ότι δεν εφαρµόζεται η
οµόφωνη απόφαση του ∆ιοικητικού
του Συµβουλίου, να συγκεντρώνονται
και να ελέγχονται τα Crew List των
πλοίων, ενώ αντίθετα πρωτοστατεί
στην εφαρµογή του προγράµµατος
ΝΕΑΡΧΟΣ, µε τον ∆ιευθυντή του, κ.
Βασίλη Μπικάκη, προκλητικά να δη-
λώνει ότι "αισθάνεται υπερήφανος για
το πρόγραµµα ΝΕΑΡΧΟΣ"», αδιαφο-
ρώντας για τους µακροχρόνια άνερ-
γους που δεν παίρνουν ούτε το άθλιο
επίδοµα ανεργίας και δεν έχουν καµία
κοινωνικοασφαλιστική προστασία.

Η Επιτροπή Ανέργων Ναυτεργα-
τών καλεί όλους τους άνεργους να συ-
νεχίσουµε τη δράση, να αναπτύξουµε
αγωνιστικές παρεµβάσεις για δουλειά
µε Συλλογική Σύµβαση Εργασίας και
κοινωνικοασφαλιστική προστασία για
όλους, ενάντια στα προγράµµατα
ανεργίας, για δωρεάν σίτιση και στέ-

γαση των ανέργων
στην Εστία Ναυτι-
κών, κανένα σπίτι
άνεργου σε πλει-
στηριασµό λόγω
χρεών, κανένα σπίτι
χωρίς ηλεκτρικό
ρεύµα και νερό,
καµία επιβολή προ-
στίµου για τα εισιτή-
ρια από τους
οργανισµούς συ-
γκοινωνιών.

Να συνεχίσουµε τις κοινές πρωτο-
βουλίες σε συντονισµό µε τις άλλες
Κλαδικές Επιτροπές Ανέργων, µε τις
Επιτροπές Αγώνα, µε τις Λαϊκές Επι-
τροπές. Η εργατική αλληλεγγύη µας
δίνει δύναµη για την οργάνωση και
ανάπτυξη των αγώνων για τα εργα-
σιακά λαϊκά δικαιώµατα.

Κανένας µόνος του, ΟΛΟΙ στον
ΑΓΩΝΑ, ενάντια στην αντιλαϊκή πολι-
τική.

Συναυλία αλληλεγγύης
στο λιµάνι του Πειραιά

Με σύνθηµα: «Καµιά ανα-
µονή. Όλοι τώρα στον

αγώνα» µια σειρά συνδικαλιστικές
οργανώσεις µε τη συµµετοχή Επι-
τροπών Ανέργων και Λαϊκών Επιτρο-
πών της περιοχής διοργάνωσαν, την
Κυριακή 7 Ιούλη στις 8 το βράδυ, στο
κεντρικό λιµάνι του Πειραιά, συναυ-
λία αλληλεγγύης για τους ανέργους,
τους απλήρωτους εργαζόµενους και
τις οικογένειές τους, µε ελεύθερη εί-
σοδο, άφθονη σαρδέλα, µπόλικο
κρασί και λαϊκό γλέντι µε ρεµπέτικη
κοµπανία. 

Την πρωτοβουλία έχουν αναλάβει
το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, τα συν-
δικάτα Μετάλλου Πειραιά, Ηλεκτρο-
λόγων Πλοίων, Αµµοβολιστών,
Ναυπηγοξυλουργών, τα ναυτεργα-
τικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝ-
ΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, Μετάλλου
Αθήνας, Ναυπηγείων Σκαραµαγκά,
Οικοδόµων Πειραιά, Εµποροϋπαλ-
λήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Κα-
θαριστριών, Ιδιωτικής Υγείας, το
παράρτηµα Πειραιά του συνδικάτου
Επισιτισµού - Τουρισµού Πειραιά και
η Αγωνιστική Συσπείρωση Εργαζο-
µένων Ναυπηγείων Ελευσίνας. 

Συµµετείχαν οι Γυναικείοι Σύλλο-
γοι Πειραιά της ΟΓΕ, οι Επιτροπές
Ανέργων Πειραιά, Νίκαιας, Κορυδαλ-
λού, Ναυτεργατών και ενώσεις συ-
νταξιούχων Πειραιά, Νίκαιας
-Κορυδαλλού και ΠΕΣ-ΝΑΤ.

Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η  Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν  Ν Α Υ Τ Ε Ρ Γ Α Τ Ω Ν :
Κανένας άνεργος µόνος του 

ΟΛΟΙ στον ΑΓΩΝΑ 
ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική

ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ 
Γ ΙΑ  ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ 
ΚΑΙ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

�Να γίνει πράξη τώρα η απαίτηση
της Επιτροπής Άνεργων Ναυτερ-
γατών και των σωµατείων ΠΕΜΕΝ,
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, που
έγινε δεκτή από το ∆Σ του ΓΕΝΕ,
να συγκεντρώνονται τα CREW
LIST και να ναυτολογούνται άµεσα
ναυτεργάτες, όπου διαπιστώνονται
παραβιάσεις οργανικών συνθέ-
σεων.
�Η πλειοψηφία του ΓΕΝΕ να απο-
τελείται από εκπροσώπους των
αντιπροσωπευτικών ναυτεργατι-
κών ενώσεων. Αποστρατικοποί-
ηση, αποµάκρυνση του ΤΕΝΕΛ
από το ΓΕΝΕ.
�Κατάργηση της αντεργατικής νο-
µοθεσίας, ν. 2687/53 όρος 8 των

εγκριτικών πράξεων νηολό-
γησης και του Ευρωπαϊκού
Κανονισµού 3577/92, που
προωθούν την "µαύρη"
ανασφάλιστη εργασία.
�Επίδοµα ανεργίας 1.120
ευρώ για όλους τους ανέρ-
γους για όσο διαρκεί η
ανεργία. Ο χρόνος ανερ-
γίας να υπολογίζεται ως
συντάξιµος χρόνος ασφάλι-
σης.

�Την πλήρη απαλλαγή των ανέρ-
γων από τη φορολογία για εισό-
δηµα µέχρι 20.000 ευρώ (δηλαδή
οικογενειακό εισόδηµα 40.000
ευρώ).
�Πλήρη, δωρεάν ιατροφαρµακευ-
τική περίθαλψη των ανέργων και
των οικογενειών τους, χωρίς όρους
και προϋποθέσεις.
�Να χορηγηθεί δωρεάν κάρτα απε-
ριορίστων διαδροµών των ανέρ-
γων στα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς. Να ισχύσουν µειω-
µένα τιµολόγια για τις παροχές των
πρώην ∆ΕΚΟ. 
�Να απαγορευτούν οι πλειστηρια-
σµοί σπιτιών και η διακοπή παρο-
χής ηλεκτρικού, νερού και
σταθερού τηλεφώνου στους ανέρ-
γους.

Μαζική και δυναµική συγκέ-
ντρωση µπροστά στον Οίκο

Ναύτου στον Πειραιά πραγµατοποίη-
σαν, µε κάλεσµα της Πανελλήνιας Ένω-
σης Συνταξιούχων ΝΑΤ, την Τρίτη 4
Ιούνη, οι συνταξιούχοι ναυτεργάτες ενά-
ντια στη βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική
που σφαγιάζει τις συντάξεις και τις στοι-
χειώδεις παροχές Υγείας, θέτοντας αν-
θρώπινες ζωές σε άµεσο κίνδυνο. 

Κεντρικός οµιλητής της συγκέντρω-
σης ήταν ο πρόεδρος της ΠΕΣ-ΝΑΤ,
Γιώργος Βρανάς, ο οποίος σήµανε το
σύνθηµα του «γενικού συναγερµού» για
την Κοινωνική Ασφάλιση και την ιατρο-
φαρµακευτική περίθαλψη, τονίζοντας:
«Το οργανωµένο κίνηµα των εργαζοµέ-
νων µπορεί να αποτρέψει την επίθεση
εργοδοτών και κυβέρνησης στο εισό-
δηµα της λαϊκής οικογένειας, µπορεί να
σταµατήσει τη µείωση των συντάξεων
και να διεκδικήσει αξιοπρεπείς µισθούς
και συντάξεις που να ανταποκρίνονται
στις σηµερινές ανάγκες. Και αυτό πρέ-
πει να το συνειδητοποιήσουµε όλοι. Οι
λύσεις δεν θα έρθουν µόνες τους, θα έρ-
θουν από τη συλλογική µαζική δράση.
Από το µαζικό ταξικό κίνηµα, τη συ-
γκρότηση της κοινωνικής συµµαχίας,
που θα προωθεί τα συµφέροντα της
τάξης µας, του λαού, κόντρα στα συµ-
φέροντα των εργοδοτών, του µεγάλου
κεφαλαίου.

Η κατάσταση µε τον Οίκο Ναύτου
αγγίζει τα όρια της τραγωδίας προκα-
λώντας οργή και αγανάκτηση στους
ασφαλισµένους. Ενώ καλείται να καλύ-

ψει τις ανάγκες 172.000 ασφαλισµένων,
χώρια τους ασφαλισµένους των άλλων
Ταµείων που έχουν ενοποιηθεί µε τον
ΕΟΠΥΥ, δεν διαθέτει βασικές ειδικότη-
τες γιατρών, ενώ το τελευταίο διάστηµα
έχει σταµατήσει να κάνει και εργαστη-
ριακές εξετάσεις γιατί έχουν χαλάσει τα
αντιδραστήρια

Τη συγκέντρωση χαιρέτισαν ο Σω-
τήρης Σαµαράς από την Επιτροπή
Ανέργων Ναυτεργατών, και η Στέλλα
Μπαρδούνια πρόεδρος του Συνδικάτου
Εργαζοµένων στην Ιδιωτική Υγεία. Πα-
ραβρέθηκε ο Νίκος Ξουράφης, µέλος

της Εκτελεστικής Γραµµατείας του
ΠΑΜΕ και πρόεδρος του Εργατικού Κέ-
ντρου Πειραιά και αντιπροσωπείες από
τα ταξικά ναυτεργατικά σωµατεία
ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΜΑΓΕΝ
(µαγείρων) - ΠΕΠΡΝ (ρυµουλκών).

Μετά τη συγκέντρωση έγινε συνά-
ντηση µε τον πρόεδρο του Οίκου Ναύ-
του, ο οποίος ανέφερε ότι δεν µπορεί να
κάνει τίποτε, ενώ ακολούθησε παρά-
σταση στην ΠΝΟ, όπου τέθηκαν όλα τα
προβλήµατα των ναυτεργατών και η
ανάγκη για κλιµάκωση των αγώνων.

∆υο µέρες αργότερα ο αγωνιστι-
κός βηµατισµός των συνταξιού-

χων ναυτεργατών τους οδήγησε στην
Αθήνα, όπου στην Πλατεία Εθνικής
Αντίστασης συναντήθηκαν µε τις χιλιά-
δες απόµαχους της δουλειάς από τα
άλλα ασφαλιστικά Ταµεία και στη συνέ-
χεια µε µια πραγµατικά ατέλειωτη πο-
ρεία έφθασαν στο υπουργείο Εργασίας,
όπου µε την επιµονή και την αποφασι-
στικότητά τους ανάγκασαν τον Υπουργό
να τους συναντήσει αλλά πέρα από
παχιά λόγια ,,,δεν βρήκε τίποτε να πα-
ραχωρήσει στα περήφανα γηρατειά
γιατί κι αυτός και η τρικοµµατική κυβέρ-
νηση Ν∆ - ΠΑΣΟΚ - ∆ΗΜΑΡ τα δίνουν
όλα στα παράσιτα τους κεφαλαιοκράτες.

Το πρόγραµµα «ΗΛΙΟΣ» (αυτόµατη
απογραφή συνταξιούχων), για το οποίο
καµαρώνει η κυβέρνηση, δεν µπορεί να
κρύψει το µαύρο σκοτάδι στο οποίο κυ-
βέρνηση και µεγαλοεργοδοσία έχουν
καταδικάσει εκατοµµύρια συνταξιού-

χους στη χώρα µας. ∆εν µπορεί να κρύ-
ψει τις τσακισµένες συντάξεις.

«Mε άδεια χέρια προσήλθε και ο
Υπουργός Υγείας µε άδειες τσέπες έφυ-
γαν και οι συνταξιούχοι», από τη συνά-
ντηση που είχαν 12 Ιούλη, σηµειώνει η
Συντονιστική Επιτροπή των Σ.Σ.Ο. και
τονίζει «Γίνεται καθαρό για άλλη µια
φορά ότι µόνο ο αποφασιστικός αγώνας
του συνταξιουχικού κινήµατος και µε
επικεφαλής τα Σωµατεία του είναι αυτός
που µπορείς να δώσει απάντηση σ’
αυτές τις αντιλαϊκές πολιτικές.»

Τραγικός θάνατος οδηγούΤραγικός θάνατος οδηγού
Τραγικό θάνατο βρήκε στο Ε/Γ-Ο/Γ «SORRENTO» της εταιρίας

Grimaldi, λίγο µετά τον απόπλου του από το λιµάνι της Ηγουµενίτσας,
στις 02:00 τα ξηµερώµατα 10 Ιούλη 2013, όταν φορτηγό όχηµα µετακινή-
θηκε, µε αποτέλεσµα να συνθλίψει 48χρονο οδηγό Βουλγάρικης καταγω-
γής, που βρισκόταν δίπλα στο φορτηγό του. 

Το πλοίο επέστρεψε στο λιµάνι όπου ασθενοφόρο παρέλαβε τον άτυχο
οδηγό και τον µετέφερε στο Κέντρο Υγείας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός
του, ενώ στο Κ.Λ. Ηγουµενίτσας κρατήθηκαν οι δύο οδηγοί του φορτη-
γού και ο καπετάνιος του πλοίου. Οι ευθύνες του Ιταλικού µονοπωλίου
είναι βέβαιες ενώ στο πλοίο δεν υπήρχε γιατρός!

Πολλές φορές έχουµε γράψει
για τη σχέση Χρυσής Αυγής

- εφοπλιστών. 
Η ταύτισή τους µε τους υπόλοι-

πους εκπροσώπους του εφοπλιστι-
κού (και όχι  µόνο) κεφαλαίου
στον τρόπο µε τον οποίο επιτίθε-
νται στο ΚΚΕ και στο ΠΑΜΕ, επειδή
δίνουν όλες τους τις δυνάµεις για
την οργάνωση του αγώνα των
ναυτεργατών και όλων των εργα-
ζοµένων, πρέπει να οδηγήσει σε
συµπεράσµατα για το χαρακτήρα
αυτού του αποκρουστικού µορφώ-
µατος.

Σαν άλλοι εκπρόσωποι των
εφοπλιστών και των µεγαλοξενο-
δόχων γράφουν οι ναζί της Χρυσής
Αυγής στην ιστοσελίδα της περιφε-
ρειακής οργάνωσης Πελοποννή-
σου:

«Ζηµιά στον τουρισµό δεν κάνει
η Χρυσή Αυγή, αλλά εκείνοι που
κατ' επανάληψη έχουν εµποδίσει
κρουαζιερόπλοια να προσεγγίσουν
ελληνικά λιµάνια και πλοία της
γραµµής να αποπλεύσουν, δηλαδή
το ΚΚΕ».

Θυµίζουµε ποιοι άλλοι επιφανείς
«αντισυστηµικοί» έχουν κάνει πα-
ρόµοιες ή τις ίδιες δηλώσεις:

Α. Σαµαράς: «Το ΚΚΕ (...) πα-
ρέλυε τη χώρα, παρέλυε τα λιµά-
νια, παρέλυε τον τουρισµό,
παρέλυε την οικονοµική ζωή.
Έδιωχνε επιχειρήσεις. Έδιωχνε
επενδύσεις»...

Γ. Παπανδρέου: «Ποιος υπο-
θάλπει το κλείσιµο των λιµανιών,
εν µέσω τουριστικής περιόδου;
(...) Ποιος δεν θέλει να αναπτυχθεί
ένας ολόκληρος κλάδος της οικο-
νοµίας µας, αυτός της κρουαζιέρας
(...) Εσείς, κυρία Παπαρήγα»...

«Καθηµερινή», η εφηµερίδα
του εφοπλιστικού κεφαλαίου: «∆εν
υπάρχει καµία αµφιβολία ότι η
απαξίωση του ελληνικού τουρι-
σµού ως βιοµηχανία αποτελεί βα-
σικό στόχο του ΚΚΕ (...) Με
ταµπέλα του ΠΑΜΕ, αποκλείει του-
ρίστες, εµποδίζει κρουαζιερόπλοια,
κλείνει λιµάνια, κηρύσσει απεργίες
στα πλοία»...

Γι’ αυτό λέµε ότι οι νεοναζί χρυ-
σαυγίτες είναι τα µαντρόσκυλα των
εκµεταλλευτών, το µακρύ χέρι του
κεφαλαίου, που σήµερα πέφτει κυ-
ρίως πάνω στους µετανάστες και
αύριο θα πέσει πάνω σε όλους τους
εργαζόµενους, αν δεν το κόψουν
έγκαιρα.

Ιούνης � Ιούλης 2013
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Για άλλη µια φορά η πλειοψηφία της
Εκ.Επ. της ΠΝΟ µε την στάση της στηρί-

ζει την πολιτική του κεφαλαίου, της κυβέρνη-
σης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρνήθηκαν την
σύγκληση της Εκτελεστικής Επιτροπής παρά
την απαίτηση από τις 10 Ιούλη των ναυτεργατι-
κών σωµατείων ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ – ΠΕΕ-
ΜΑΓΕΝ – ΠΕΝΗΗΕΝ, για άµεση συνεδρίαση µε
θέµα οργάνωση και συµµετοχή στην Πανελλα-
δική απεργία στις 16 Ιούλη.

Οι δυνάµεις του κυβερνητικού – εργοδοτικού
συνδικαλισµού της πλειοψηφίας της ΠΝΟ, αρνού-
νται την ανάπτυξη αγώνων για την υπεράσπιση των
δικαιωµάτων των ναυτεργατών, των εργαζοµένων.
Η κυβέρνηση στις κατευθύνσεις της Ε.Ε., του ∆ΝΤ,
µε νέο πολυνοµοσχέδιο «οδοστρωτήρα», καταργεί
την ΕΓΣΣΕ, τις κλαδικές ΣΣΕ και τον κατώτερο
µισθό, πρόσθετες περικοπές στον ΕΟΠΥΥ, νέα φο-
ροεπιδροµή στο λαϊκό εισόδηµα, µαζικές απολύσεις
στο δηµόσιο και κατάργηση της αποζηµίωσης στις
απολύσεις στο ιδιωτικό τοµέα, µε την ανεργία να
παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις.

Η πλειοψηφία της ΠΝΟ υπονοµεύει ακόµα και
τις ίδιες τις αποφάσεις της, αρνήθηκαν σε παρέµ-
βαση του κλιµάκιου στις 10/7/2013 στον Λιµενάρχη
της Πάτρας, να αναδείξουν τις ευθύνες της Λιµενι-
κής αρχής, που οργιάζει η απλήρωτη εργασία και η
παραβίαση του χρόνου εργασίας των ναυτεργατών.
Την ίδια ώρα µε υπουργικές αποφάσεις  οδηγού-
νται στην στρατιά των ανέργων 214 ναυτεργάτες
από 6 πλοία της γραµµής Πάτρα – Ιταλία, µε συ-
ντριπτικό χτύπηµα των ναυτεργατών στις γενικές
υπηρεσίες, διευρύνοντας την «µαύρη» ανασφάλι-
στη εργασία, την ανεργία, την εντατικοποίηση της
εργασίας, µε δυσµενείς συνέπειες και για το ΝΑΤ. 

Καλούµε τους ναυτεργάτες, τους εργαζόµε-
νους να αποµονώσουν τις δυνάµεις του κυβερ-
νητικού εργοδοτικού συνδικαλισµού, να
δυναµώσει ο ταξικός αγώνας µε οργάνωση –
συσπείρωση δυνάµεων, σε σύγκρουση µε την
πολιτική του κεφαλαίου και των εκπροσώπων
του, για την υπεράσπιση των δικαιωµάτων της
εργατικής – λαϊκής οικογένειας,  για την ανά-
πτυξη πολύµορφων αγωνιστικών και απεργια-
κών κινητοποιήσεων για την υπεράσπιση των
δικαιωµάτων µας. 

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 16 ΙΟΥΛΗ  
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΙΣ 10:30 ΤΟ ΠΡΩΙ

Πειραιάς, 12 Ιούλη 2013
Οι ∆ιοικήσεις των Ενώσεων

Κ Α Τ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α  
των ταξικών σωµατείων
ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ 

Ηδύναµη της ταξικής αλληλεγγύης, που
εκφράστηκε µε τη δυναµική κινητοποί-

ηση, στις 1 του Ιούνη,  από τα ταξικά ναυτεργα-
τικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ,
ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΣ-ΝΑΤ και την Επιτροπή Ανέρ-
γων Ναυτεργατών στην ΕΥ∆ΑΠ, είχε σαν
αποτέλεσµα την επανατοποθέτηση την επανα-
σύνδεση της παροχής νερού στο σπίτι ναυτερ-
γάτη µάγειρα του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου «ΝΗΣΟΣ
ΧΙΟΣ», που ήταν απλήρωτος 7 µήνες! Ανάλογο
αποτέλεσµα είχε και η παρέµβαση στην ΕΥ∆ΑΠ
από τα ταξικά σωµατεία της Ν/Ζώνης για την
επανασύνδεση της παροχής νερού σε άνεργο
µεταλλεργάτη, που κινδύνευε να χάσει και το
σπίτι του από κατάσχεση.

Το πάγωµα της διαδικασίας αναγκαστικής
κατάσχεσης που είχε ξεκινήσει το ∆ηµόσιο για
το σπίτι του επί τρία χρόνια άνεργου µεταλλερ-
γάτη, πατέρα δύο ανήλικων παιδιών, που επέ-
βαλε το ∆ηµόσιο επειδή οφείλει στην εφορία
1.677,95 ευρώ, ποσό που µε τις προσαυξήσεις
φτάνει τα 2.173,81 ευρώ! επέβαλαν τη ∆ευτέρα
1 Ιούλη υα Συνδικάτα Μετάλλου και Ναυπηγοε-
πισκευής, άνεργοι της Ζώνης, Επιτροπές Ανέρ-
γων και Λαϊκές Επιτροπές της περιοχής µε
δυναµική παρέµβαση στην Εφορία Πειραιά.

Καθηµερινές είναι οι µάχες που δίνουν οι
Λαϊκές Επιτροπές, όπως η νέα παρέµβαση στο
κατάστηµα της ∆ΕΗ στα Καµίνια, ενάντια στη
«βιοµηχανία» διακοπών ρεύµατος σε βάρος των
εργατικών, λαϊκών οικογενειών της πειραιώτικης
περιφέρειας, που διοργάνωσε η Λαϊκή Επιτροπή
Πειραιά.

Και ενώ οι τραπεζίτες βγάζουν στο σφυρί τα
σπίτια λαϊκών οικογενειών, που η βάρβαρη πο-
λιτική τους τις έχει οδηγήσει σε αδυναµία απο-
πληρωµής των χρεών, η συγκυβέρνηση -
ανεξάρτητα από τις διαψεύσεις – απέρριπτε στη
Βουλή την πρόταση νόµου του ΚΚΕ για τα
υπερχρεωµένα νοικοκυριά, µε τη συνδροµή και
της Χρυσής Αυγής που βρήκε ευκαιρία να κατα-
θέσει για µια ακόµα φορά τα διαπιστευτήριά της
στο µεγάλο κεφάλαιο.

Το ΠΑΜΕ καλεί τα συνδικάτα σε αποφασι-
στική δράση να υπερασπίσουν κάθε λαϊκή οικο-
γένεια που θα επιχειρήσουν τραπεζίτες και
κυβέρνηση να πάρουν το σπίτι από οποιαδή-
ποτε λαϊκή οικογένεια.   Να απαιτήσουν: 
�Να σταµατήσει τώρα κάθε πράξη αναγκαστικής
εκτέλεσης. 
�Να σταµατήσουν οι πληρωµές προς τις τράπε-
ζες και τα άλλα πιστωτικά ιδρύµατα όσο διαρκεί
η κρίση. 
�Να µειωθούν κατά 50% οι οφειλές προς τις τρά-
πεζες και να διαγραφούν όλα τα ποσά από τους
τόκους.

ΕΧΟΥΜΕ ΑΓΩΝΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ 

� Για Σύγχρονη ∆ηµόσια και ∆ωρεάν   
Ναυτική Εκπαίδευση. 

� Για δουλειά µε δικαιώµατα.

Σ’ αυτή την κατεύθυνση θα δώσουν όλες
τους τις δυνάµεις οι 2 εκπρόσωποι της ΑΓ.ΕΝ.

στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου
Σπουδαστών ΑΕΝ Ασπροπύργου, εκλεγµένοι
από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες, που έγιναν στις
5 Ιούνη ύστερα από πιέσεις της ΑΓ.ΕΝ. αλλά µε-
θοδεύτηκαν έτσι ώστε να µη συµµετάσχει µεγά-
λος αριθµός σπουδαστών. Παρά ταύτα ψήφισαν
247, έγκυρα 225, από τα οποία έλαβαν ΑΓ.ΕΝ.
66. ∆ΑΠ-Ν∆ΦΚ 159.

Γι αυτό χαιρετίζουµε ιδιαίτερα τους συναδέλ-
φους που ψήφισαν ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
παρά το σκηνικό τροµοκρατίας και εκβιασµού
που στήθηκε όλο το προηγούµενο διάστηµα, µε
απειλές για απουσίες και µε το «µπαµπούλα»
της στρατιωτικοποιηµένης σχολής! 

Καλούµε σε µαζικές συλλογικές διαδικασίες,
αποκαλύπτοντας τη στάση των άλλων δυνά-
µεων, γιατί θέλουµε Σύλλογο οργανωµένο και σε
αγωνιστική κατεύθυνση. Σε συµπόρευση µε το
ναυτεργατικό κίνηµα και ευρύτερα το λαϊκό κί-
νηµα. 

Γιατί µπορούµε να ακυρώσουµε στην πράξη
τους αντιναυτεργατικούς νόµους κυβέρνησης-
εφοπλιστών, να απαιτήσουµε σύγχρονη δη-
µόσια και δωρεάν ναυτική εκπαίδευση και
µετεκπαίδευση, δουλειά µε δικαιώµατα, να
πούµε ένα ηχηρό «όχι» στον εργασιακό µεσαί-
ωνα.

Γιατί µόνο ο αγώνας φέρνει αποτέλεσµα! 
Παράδειγµα είναι οι συνάδελφοι µας, ναυ-

τεργάτες όλων των ειδικοτήτων, που µε αποφα-
σιστική συµµετοχή στην κινητοποίηση που
εξήγγειλαν τα σωµατεία για την καταβολή των
δεδουλευµένων, µπλόκαραν στον Πειραιά, τη
Ραφήνα και το Λαύριο τον απόπλου των πλοίων,
που οι εταιρείες τους χρωστούν µισθούς πολλών
µηνών. Η κινητοποίηση έφερε αποτελέσµατα
καθώς οι πλοιοκτήτες υποχρεώθηκαν να κα-
ταβάλουν µεγάλο µέρος των δεδουλευµέ-
νων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ

η ταξική αλληλεγγύη 

Στην «ευθύνη» της κυβέρνησης περνά ορι-
στικά η διαµόρφωση του κατώτατου µι-

σθού, ο οποίος και θα εξαρτάται άµεσα από την
«ανταγωνιστικότητα» της ελληνικής οικονοµίας.
∆ηλαδή, η διαµόρφωση του κατώτατου µισθού θα
υποτάσσεται στις εκάστοτε ανάγκες της «ανταγω-
νιστικότητας» και της κερδοφορίας του κεφαλαίου
και οι εκατοντάδες χιλιάδες ανειδίκευτοι εργάτες
θα είναι όµηροι των «αναγκών» των επιχειρήσεων,
όπως προβλέπει το πολυνοµοσχέδιο.

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το άρθρο 103 για
το µηχανισµό διαµόρφωσης του κατώτατου µι-
σθού προβλέπεται ότι «η νέα διαδικασία - µηχανι-
σµός διαµόρφωσης νοµοθετικού καθορισµένου
νόµιµου κατώτατου µισθού και κατώτατου ηµερο-
µισθίου για τους εργαζόµενους ιδιωτικού δικαίου
όλης της χώρας τίθεται σε ισχύ µετά τα προγράµ-
µατα ∆ηµοσιονοµικής Προσαρµογής, δηλαδή όχι
πριν από την 1/1/2017». Μέχρι τότε ο κατώτατος
µισθός παραµένει στα εξευτελιστικά επίπεδα των
586 ευρώ µεικτά για τους εργαζόµενους άνω των
24 ετών και των 511 ευρώ µεικτά για τους νέους
έως 24 ετών.

Το ύψος του µισθού «...θα πρέπει να καθορίζε-
ται λαµβάνοντας υπόψη την κατάσταση της ελλη-
νικής οικονοµίας και τις προοπτικές της για
ανάπτυξη από την άποψη της παραγωγικότητας,
των τιµών και της ανταγωνιστικότητας, της απα-
σχόλησης, του ποσοστού της ανεργίας, των εισο-
δηµάτων και µισθών». Ετσι, η κυβέρνηση
«σφραγίζει» τη δυνατότητά της να διαµορφώνει
τον κατώτατο µισθό και να τον συµπιέζει συνεχώς.
Επίσης, στο πολυνοµοσχέδιο µε το άρθρο 101 προ-
βλέπεται η ίδρυση Κέντρου Είσπραξης Ασφαλι-
στικών Οφειλών στο πλαίσιο του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. 

∆εδοµένο είναι ότι όσα τεχνικά µέσα και να
αξιοποιήσει η κυβέρνηση, όσους µηχανισµούς και
να στήσει, δεν έχει σκοπό να αντιµετωπίσει την ει-
σφοροδιαφυγή. Αυτό ακριβώς επιβεβαιώνουν και
τα σχέδιά της για νέα µείωση των ασφαλιστικών
εισφορών των εργοδοτών κατά 3,9%.

Στα µέτρα της 
«ανταγωνιστικότητας»

ο κατώτατος µισθός

Με το πολυνοµοσχέδιο
«σκούπα» που κατατέ-

θηκε στη Βουλή, την Τρίτη 9
Ιούλη, η συγκυβέρνηση µε τη
συνεργασία της τρόικας εντεί-
νει τη φορολογική επιδροµή
ενάντια σε µισθωτούς, συντα-
ξιούχους, αυτοαπασχολούµε-
νους, τα λαϊκά στρώµατα
συνολικά. 

Η άλλη όψη αυτής της αντι-
λαϊκής είναι η επιλογή της κυβέρ-
νησης είναι οι νέες µειώσεις στη
φορολογία του κεφαλαίου, θεσπί-
ζοντας χαµηλότερους συντελε-
στές και διευρύνοντας τις
φορολογικές απαλλαγές.

Φορολογούν επιδόµατα τυ-
φλότητας, ανεργίας, επικίνδυ-
νης εργασίας και το ΕΚΑΣ των
συνταξιούχων, ενώ την ίδια
στιγµή µοιράζουν εκατοντάδες
δισ. στις τράπεζες.

ΠΡΩΤΟ: Καταργείται εντε-
λώς το αφορολόγητο
όριο, ακόµα και των 5.000 ευρώ
και στο εξής θα φορολογούνται
από το πρώτο ευρώ τα εισοδή-
µατα µισθωτών και συνταξιού-
χων, οι οποίοι για τα εισοδήµατα
του 2013 θα πληρώσουν φόρο:
�22% για τα πρώτα 25.000 ευρώ
�32% για το εισόδηµα 25.001 -
42.000 ευρώ
�42% για τα επιπλέον ποσά

∆ΕΥΤΕΡΟ: Στη θέση του
αφορολόγητου εισάγεται συντε-
λεστής µείωσης του φόρου, που
θα ξεκινά από τα 2.100 ευρώ για
τα χαµηλά εισοδήµατα και µειώ-
νεται όσο αυτά αυξάνονται. Έτσι
για  12.000 ευρώ που µέχρι
πέρσι δεν πλήρωνε φόρο,
τώρα θα πληρώσει 540 ευρώ!

ΤΡΙΤΟ: Καταργείται η έκ-
πτωση φόρου για τα παιδιά, µε
αποτέλεσµα την ακόµα µεγαλύ-
τερη επιβάρυνση των νοικοκυ-
ριών που έχουν παιδιά. Και
...όσο περισσότερα παιδιά τόσο
µεγαλύτερη θα είναι η επιβά-
ρυνση.

ΤΕΤΑΡΤΟ: Καθιερώνεται
φορολογική κλίµακα-καρµα-
νιόλα για τους αυτοαπασχο-
λούµενους και τους µικρούς
ΕΒΕ, οι οποίοι πλέον καλούνται
να εργάζονται - αν και εφόσον
υπάρχει δουλειά - για να πληρώ-
νουν τους υπέρογκους φόρους
που τους επιβάλλουν.

ΠΕΜΠΤΟ: Αυξάνεται το πο-
σοστό της παρακράτησης
φόρου µισθωτών υπηρε-
σιών κατά 1,5%.

ΕΚΤΟ: Καθιερώνει τεκ-
µαρτά εισοδήµατα, τα οποία όχι
µόνο δεν συµβάλλουν στην απο-
κάλυψη της φοροδιαφυγής, που
πράγµατι υπάρχει σε γιγαντιαίες
διαστάσεις στους κόλπους των
µεγαλοεισοδηµατιών, αλλά προ-
αναγγέλλει την επιβολή φόρων
για ανύπαρκτα εισοδήµατα, ει-
δικά σε νέους εργαζόµενους που
ζουν ανεξάρτητα από τις οικογέ-
νειές τους.
�Κάθε φορολογούµενο ως δα-
πάνη διαβίωσης 3.000 ευρώ.
� Ιδιοκατοίκηση κύριας κατοικίας
(ενοίκιο ή ιδιόκτητη κατοικία) 40
ευρώ το τετραγωνικό για τα
πρώτα 80 τετραγωνικά µέτρα, 65
ευρώ το τετραγωνικό για τα επό-
µενα 40 τετραγωνικά και 110
ευρώ για τα µέχρι και τα 200 τε-
τραγωνικά.
�Νοικιασµένη ή ιδιόκτητη δευτε-
ρεύουσα (εξοχική) κατοικία ποσά
που αντιστοιχούν στο 50% των
τεκµηρίων της κύριας κατοικίας.

�Την κατοχή ΙΧ αυτοκινήτου
4.000 ευρώ για ΙΧ µέχρι 1.200
κυβικά. Για ΙΧ µέχρι 2.000 κυβικά
το ποσό αυξάνεται κατά 600
ευρώ ανά 100 εκατοστά. Για µε-
γαλύτερου κυβισµού ΙΧ η επιβά-
ρυνση είναι 900 ευρώ ανά 100
κυβικά εκατοστά.
�Πληρωµές ιδιωτικών σχολείων
καθώς και σχολείων για παιδιά ει-
δικών αναγκών σύµφωνα µε τις
αποδείξεις που εκδίδονται.

Τέλος, µε το νοµοσχέδιο
καταργείται η υποχρέωση των
φορολογουµένων να προσκο-
µίζουν αποδείξεις.

Νέα εφόδια στον πε-
ριορισµό των παρο-

χών προς τους
ασφαλισµένους του Εθνικού
Οργανισµού Παροχής Υπη-
ρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) πα-
ρέχουν οι διατάξεις του
πολυνοµοσχεδίου.

Βάζει πλαφόν στις διαγνω-
στικές εξετάσεις, νοσηλεία και
φυσικοθεραπείες από ιδιώτες
παρόχους στους ασφαλισµέ-
νους του ΕΟΠΥΥ, που δεν
µπορούν να έχουν πρόσβαση
στο δηµόσιο σύστηµα Υγείας,
λόγω µη λειτουργίας των µονά-
δων του -όπως τα εργαστήρια
του πρώην ΙΚΑ- ή γιατί υπάρ-
χουν µεγάλες αναµονές. 

Προβλέπει ότι οι µηνιαίες
δαπάνες για εξετάσεις καθορί-
ζονται µε υπουργική απόφαση
και δεν µπορούν να υπερβαί-
νουν το ένα δωδέκατο των
εγκεκριµένων πιστώσεων του
ΕΟΠΥΥ. Σε αντίθετη περί-
πτωση, το «υπερβάλλον
ποσό» θα αναζητείται απ' τον
ΕΟΠΥΥ, από τους ιδιώτες πα-
ρόχους.

Καθιερώνονται οι «σφαιρι-
κοί προϋπολογισµοί» σε µηνι-
αία βάση, όπου κριτήριο δεν θα
είναι η επιστηµονική εκτίµηση
του γιατρού, αλλά το προϋπο-
λογισµένο κόστος. 

Σ’ αυτή την κατεύθυνση,
οδηγούν και οι σχεδιασµοί που
ανακοίνωσε ο υπουργός
Υγείας: Να προσλάβει ιδιωτικές
εταιρείες στον ΕΟΠΥΥ, οι
οποίες θα κάνουν «κλινικό
έλεγχο» και θα µπορούν «να
κόβουν» εξετάσεις και απ' τη
δηµόσια µονάδα Υγείας, όπως
κάνουν οι ιδιωτικές ασφαλιστι-
κές εταιρείες.

Ήδη απ' τη λειτουργία του
(1.1.2012) ο ΕΟΠΥΥ λειτούρ-
γησε ως πάροχος και αγορα-
στής υπηρεσιών υγείας µε
λογιστική λογική στη βάση του
εξορθολογισµού των δαπανών
υγείας.

Αρχικά µειώθηκε η κρατική
επιχορήγηση από 0,6% σε
0,4% επί του ΑΕΠ, που και
αυτό µειώνεται κάθε χρόνο.

Στη συνέχεια µε την εφαρ-
µογή του νέου Ενιαίου Κανονι-
σµού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ)
του ΕΟΠΥΥ (Νοέµβρης 2012)
και σε συνδυασµό µε προη-
γούµενες -και νεότερες- απο-
φάσεις συµµετοχών στην
ιατροφαρµακευτική περί-
θαλψη, οι ασφαλισµένοι υπέ-
φεραν, µεταξύ των άλλων, µε
τα παρακάτω χαράτσια και πε-
ρικοπές:
�Η µεσοσταθµική συµµετοχή
των ασφαλισµένων για την
προµήθεια φαρµάκων αυξή-
θηκε από 9% που ήταν το 2010
σε 17% το 2012, ενώ µε τις µε-
τριότερες προβλέψεις θα δια-
µορφωθεί σε 22-24% για το
2013. 
�Επιβλήθηκε συµµετοχή 15%
για εξετάσεις που γίνονται στα
συµβεβληµένα διαγνωστικά κέ-
ντρα, όπου εξωθούνται οι
ασφαλισµένοι λόγω των κλει-
στών εργαστηρίων του πρώην
ΙΚΑ και των ατέλειωτων ουρών
στις υπόλοιπες δηµόσιες δοµές
Υγείας. 

Μέχρι τώρα δεν έχει ολο-
κληρωθεί ο διαγωνισµός
(2006-2007) για την προµή-
θεια αντιδραστηρίων για τις
Μονάδες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Οι ασφαλισµένοι του
ΕΟΠΥΥ πληρώνουν συµµε-
τοχή 30% για νοσηλεία σε
ιδιωτική κλινική, ενώ του
ΟΓΑ πληρώνουν 50%. 

Ετσι οι ασφαλισµένοι πλη-
ρώνουν και συµµετοχή 45%
στις εξετάσεις σε περίπτωση
που κάποιος νοσηλευτεί σε
συµβεβληµένη ιδιωτική κλινική.

Συνολικά «αυτό το πακέτο»
στις ιδιωτικές κλινικές στοιχίζει
στους ασφαλισµένους 10 εκ.
ευρώ το µήνα, από το Νοέµβρη
του 2012 και µετά.

Το πολυνοµοσχέδιο της κυβέρνησης
αφορά ένα πακέτο αντιλα;κών µέ-

τρων, που πλήττουν στο σύνολό τους εργαζό-
µενους, τόσο στο δηµόσιο όσο και τον
ιδιωτικό τοµέα. Είναι συνέχεια των προηγού-
µενων αντιλα;κών µέτρων και προετοιµάζει
νέα, µε στόχο να εξασφαλιστούν ακόµη πιο
ευνο;κές συνθήκες για την κερδοφορία του
κεφαλαίου.

Θέλουν πάµφθηνους εργάτες, χωρίς ερ-
γασιακά δικαιώµατα για να αποτελέσουν την
καύσιµη ύλη της καπιταλιστικής ανάκαµψης
και ανάπτυξης. Αυτή την ανάπτυξη θέλουν,
κυβέρνηση, κεφάλαιο, ∆ΝΤ, ΕΕ. Αυτή την
ανάπτυξη υπόσχονται στο λαό. Μια ανάπτυξη
που θα εξασφαλίσει στους µεγάλους επιχει-
ρηµατικούς οµίλους µεγάλα κέρδη και δεν θα
λύσει κανένα από τα µεγάλα προβλήµατα που
αντιµετωπίζει η εργατική λα;κή οικογένεια. 

Προωθούν την κατάργηση του κατώτερου
µισθού, της ΕΓΣΣΕ και των κλαδικών. Αυτό
σηµαίνει ότι σε βάθος χρόνου προετοιµάζε-
ται η µείωση όλων των µισθών στα όρια του
κατώτερου που θα καθορίζεται από την κυ-
βέρνηση σύµφωνα µε τις ανάγκες του κεφα-
λαίου συµπαρασύροντας προς τα κάτω
συντάξεις, παροχές, επίδοµα ανερ-
γίας, τα έσοδα των ασφαλιστικών
ταµείων. Η κατάργηση της ΕΓΣΣΕ,
των κλαδικών µε µαθηµατική ακρί-
βεια θα οδηγήσει στις ατοµικές
συµβάσεις, µε τους εργαζόµενους
έρµαια στις ορέξεις της εργοδο-
σίας. Η σύνδεση του κατώτερου µι-
σθού µε τις ανάγκες της
καπιταλιστικής οικονοµίας σηµαί-
νει µισθοί και µεροκάµατα συνεχώς
προς τα κάτω. Σε αυτό δεν πρέπει
να υπάρξει η παραµικρή αυταπάτη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το πο-
λυνοµοσχέδιο περιλαµβάνει µέσω
της κατάργησης της Κυριακής αρ-
γίας την έµµεση µείωση του κατώτε-
ρου µισθού που πλέον δεν θα
υπολογίζεται στην 5ερη εργασία των
40 ωρών την εβδοµάδα αλλά στις 6
µέρες και τις 48 ώρες την εβδοµάδα.
Αυτό πρακτικά σηµαίνει περισσότε-
ρες µέρες και ώρες δουλειάς και
πραγµατική µείωση του κατώτερου
µισθού κατά 24% περίπου.

Η κατάργηση της Κυριακής αργίας
αφορά όλους τους εργαζόµενους και όχι µόνο
τους εργαζόµενους στο εµπόριο, γιατί επι-
πλέον αποτελεί χτύπηµα στον σταθερό χρόνο
δουλειάς.

Το χαράτσωµα µε νέους ασήκωτους φό-
ρους θα πλήξει όλα τα λα;κά νοικοκυριά µε
στόχο να χρηµατοδοτηθεί η καπιταλιστική
ανάπτυξη, να βγουν οι τραπεζίτες και οι βιο-
µήχανοι αλώβητοι από την κρίση.

Οι περικοπές των παροχών στην Υγεία
και την Πρόνοια δεν θα λείψουν από την πε-
ρίθαλψη της υγείας των αφεντικών και των
οικογενειών τους. Οι εργάτες, τα φτωχά
λα;κά στρώµατα µε τις οικογένειές τους θα
πληρώνουν ακριβά για να γιατροπορευτούν.
Όσοι δεν έχουν θα είναι καταδικασµένοι.

Αυτή είναι η σαπίλα του συστήµατος
που δεν µπορεί να εξασφαλίσει στους εργά-
τες ούτε τα στοιχειώδη. Οδηγεί τους εργά-
τες στη σχετική και απόλυτη εξαθλίωση.

Ο αγώνας δεν τελειώνει µε την ψήφιση
του πολυνοµοσχεδίου. 

Θα συνεχίσουµε να ξεσκεπάζουµε όλους
αυτούς πασχίζουν να βρουν συνταγές για να
κάνουν τον καπιταλισµό ανθρώπινο, που θέ-

λουν να νεκραναστήσουν τον κυβερνητικό
εργοδοτικό συνδικαλισµό, να τον έχουν ερ-
γαλείο για τα κυβερνητικά τους σχέδια. Που
αγιοποιούν τους βιοµηχάνους, τους εφοπλι-
στές, τους µεγαλοεπιχειρηµατίες βλέποντας
µέσα σ’ αυτούς "την υγιή επιχειρηµατικό-
τητα", "τον πατριωτισµό" και την "κοινωνική
προσφορά". 

Όλους αυτούς που κάνουν καλέσµατα
ενότητας, που φωνάζουν για ενωτικές πο-
ρείες, για ανάγκη να συµπορευτούµε όλοι
µαζί, για να προετοιµάσουν νέους χαλίφηδες
που θα αντικαταστήσουν τους παλιούς, αφή-
νοντας στο απυρόβλητο την εξουσία των µο-
νοπωλίων να συνεχίζει να τσακίζει την
εργατιά.

Σε µια τέτοια ενότητα, σε µια τέτοια προ-
οπτική δεν πρόκειται να συναινέσουµε. Θα
ισοδυναµούσε µε προδοσία απέναντι στην
εργατική τάξη. 

Η µόνη ενότητα που είναι ελπιδοφόρα
είναι µε το ΠΑΜΕ, την ΠΑΣΕΒΕ, την
ΠΑΣΥ, το ΜΑΣ και την ΟΓΕ να συνεχίσουµε
τον αγώνα για συσπείρωση των εργαζοµένων
σε ταξική κατεύθυνση. Για την ενιαία πάλη
και το δυνάµωµα των αγώνων απέναντι στην

ενιαία επίθεση κυβέρνη-
σης και εργοδοσίας.

Γνωρίζουµε πολύ καλά
τις δυσκολίες που υπάρ-
χουν για την οργάνωση
µιας απεργίας. Ότι δεν
είναι περίπατος, αλλά µια
σηµαντική µάχη. 

Θέλουµε να το πούµε
καθαρά: Αν αυτή η κατά-
σταση δεν αλλάξει, αν δεν
ανέβει το επίπεδο οργάνω-

σης στους χώρους δουλειάς,
στα εργοστάσια, τις µεγάλες
επιχειρήσεις δεν µπορεί να
υπάρξει καµιά προοπτική,
ούτε νικηφόρα αποτελέ-
σµατα για την εργατική τάξη
και τα φτωχά λα;κά στρώ-
µατα.

Είµαστε αποφασισµέ-
νοι και θα παλέψουµε µέχρι
το τέλος για να βγούµε
εµείς νικητές στον πόλεµο
µε το κεφάλαιο.

ΟΟ  ααγγώώννααςς  δδεενν  ττεελλεειιώώννεειι  µµεε  ττηηνν  ψψήήφφιισσηη  ττοουυ  πποολλυυννοοµµοοσσχχεεδδίίοουυ
Αποσπάσµατα από την κεντρική οµιλία στην απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στην Αθήνα, 

που έκανε ο Γιάννης Τασιούλας, στέλεχος του ΠΑΜΕ και πρόεδρος της Οµοσπονδίας Οικοδόµων.

ΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΝ4 Ιούνης � Ιούλης 2013

Από το συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ 11 Ιούλη στο Σύνταγµα

Στην κεφαλή της διαδήλωσης του ΠΑΜΕ 
στην Αθήνα πορεύτηκε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, 

∆ηµήτρης Κουτσούµπας, ο οποίος δήλωσε:

«Πρόκειται για πολυνοµοσχέδιο-έκτρωµα. Εκτός από τις µαζι-
κές απολύσεις, τη φοροληστεία, τις περικοπές στον ΕΟΠΥΥ, θέ-
λουµε ιδιαίτερα να καταγγείλουµε τη µεθόδευση που γίνεται για
γενίκευση των ατοµικών συµβάσεων εργασίας, µε µείωση του κα-
τώτερου µισθού, του µισθού πείνας δηλαδή, σε κάτω από 500 ευρώ.
Η ασφυξία, που νιώθει ο λαός µας, θα πρέπει άµεσα να µετασχη-
µατιστεί σε µαζική λα4κή αντεπίθεση. Να πάρει ο ίδιος τις τύχες
στα χέρια του, να µην περιµένει λύσεις από τα πάνω, για να µπορέ-
σει να ανοίξει τελικά ο δρόµος, όσο είναι νωρίς να γυρίσει την πλάτη
στο νέο διπολισµό που αρχίζει να διαµορφώνεται». 
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