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Συνεχίζεται η ενορχηστρωµένη επίθεση εφοπλιστών – κυβέρνησης – µερίδας ΜΜΕ σε
βάρος των δικαιωµάτων και των αγώνων των ναυτεργατών.

Την ίδια στιγµή που η κυβέρνηση έδινε στη δηµοσιότητα σχέδιο νόµου που εντάσσει
από 1/04/2012 το ΝΑΤ και τα κεφάλαια του (ΚΑΑΝ-ΚΕΑΝ-ΤΠΑΕΝ-ΤΠΚΠΕΝ-ΕΣΤΙΑ
ΝΑΥΤΙΚΩΝ-ΕΛΟΕΝ) στο Υπουργείο Εργασίας, προωθεί την πλήρη άρση του Cabotage
σε κρουαζιέρα και στην ακτοπλοΐα, περικόβει 72% από το εφ’ άπαξ των ΤΠΑΕΝ-
ΤΠΚΠΕΝ, ταυτόχρονα η εφηµερίδα «ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» (25/03/2012) του µε-
γαλοεργολάβου Μπόµπολα µε δηµοσίευµα που φέρει τον τίτλο «Έριξαν άγκυρα στα
…κόµµατα» συκοφαντεί µε αντικοµουνιστικό παραλήρηµα σε βάρος του πρόεδρου της
ΠΕΜΕΝ Σάββα Τσιµπόγλου, που του προσάπτουν «δογµατισµό και χορηγίες» και του
µέχρι πρότινος προέδρου του ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ Γιάννη Μανουσογιαννάκη.

Οι λασπολόγοι – συκοφάντες γνωρίζουν πολύ καλά ότι κατ’ απαίτηση των εφοπλιστών,
το ΠΑΣΟΚ και η Ν.∆. για 38 χρόνια διατηρούν τον αντεργατικό νόµο 330/1976 παραχα-
ράσσοντας την θέληση των ναυτεργατών, µε την πλειοψηφία της ΠΝΟ να αρνείται οποι-
αδήποτε αλλαγή στην δοµή και τη λειτουργία της.

Τα σωµατεία ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ – ΠΕΕΜΑΓΕΝ  έχουν αντιταχθεί και έχουν
καταγγείλει τις εγκριτικές πράξεις νηολόγησης (όρος 8 του ν.2687/53) που αφάνισαν χι-
λιάδες θέσεις εργασίας από την ποντοπόρο ναυτιλία για ναυτεργάτες µε συγκροτηµένα δι-
καιώµατα, έχουν καταγγείλει την

χρηµατοδότηση των Ελευθέρων Συνδικάτων, της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Μεταφορών
(∆ΟΜ/ITF), της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Μεταφορών (ΕΟΜ/ETF) και της ΠΝΟ για
την έκδοση «µπλε κάρτας» έναντι παχυλής αµοιβής για την εκµετάλλευση των ναυτεργα-
τών των τρίτων χωρών στα πλοία.

Η καθολική συµµετοχή των ναυτεργατών και η επιτυχία της πρόσφατης πανελλαδικής
48ωρης απεργίας - παρά την αναστολή της από τους εγκάθετους εργοδοτικούς – κυβερ-
νητικούς συνδικαλιστές της ΠΝΟ - αποτέλεσε ήττα για τους εφοπλιστές, ισχυρό χτύπηµα
της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ – Ν∆, της τρόικας, των προθύµων του
ΛΑΟΣ, της Μπακογιάννη και των άλλων κοµµάτων του κεφαλαίου.

Τα ναυτεργατικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ – ΠΕΕΜΑΓΕΝ και οι ναυτερ-
γάτες σε αντίθεση µε την πλειοψηφία της ΠΝΟ, που ανέστειλε τον απεργιακό αγώνα, συ-
νεχίζουµε, προετοιµάζουµε, οργανώνουµε µε µεγαλύτερη αποφασιστικότητα νέους
πολύµορφους και απεργιακούς αγώνες.

Πειραιάς, 26 Μάρτη 2012
ΟΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ Ε.Ν. 

«Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ»
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΓΕΙΡΩΝ Ε.N.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΝΑΤ

ΑΝΤΙΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ 
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Με µεγαλύτερη αποφασιστικότητα οι ναυτεργάτες ρίχνονται στη µάχη για την

ΟΡΓΑΝΩΣΗ της ΠΑΛΗΣ και ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ
Με αποφασιστικότητα

από τα ξηµερώµατα
της ∆ευτέρας 19 Μάρτη οι
ναυτεργάτες κατέβηκαν µα-
ζικά στους καταπέλτες των
πλοίων σε όλα τα λιµάνια
της χώρας, µε οργανωτή
της πάλη τους τα ταξικά
ναυτεργατικά σωµατεία
ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ –
Μαγείρων ΠΕΕΜΑΓΕΝ – Ρυ-
µουλκών ΠΕΠΡΝ – Συνταξι-
ούχων ΠΕΣ-ΝΑΤ και
έχοντας στο πλευρό τους τις ταξικές δυ-
νάµεις του ΠΑΜΕ, τσακίζοντας κάθε προ-
βοκατόρικη απεργοσπαστική επιχείρηση,
που έστησαν ΠΑΣΟΚ, Ν∆, ΛΑ.Ο.Σ. και τ’
άλλα κόµµατα των εφοπλιστών. 

Η νόθα πλειοψηφία της ΠΝΟ
έσπασε τον απεργιακό αγώνα 

των ναυτεργατών

Σε πλήρη σύµπλευση µε το εφοπλι-
στικό κεφάλαιο και την κυβέρνηση του
µαύρου µετώπου, η νόθα πλειοψηφία της
ΠΝΟ στο πρώτο κιόλας 48ωρο αποφάσι-
σαν την αναστολή του απεργιακού
αγώνα, κόντρα στη θέληση ολόκληρου
του κλάδου, που έδινε αποφασιστικά τη
µάχη, της απεργίας σε όλη τη χώρα.

Η αναστολή της απεργίας αποφασί-
στηκε στην Εκτελεστική Επιτροπή µε ψή-
φους 5 υπέρ της απεργίας, 9 κατά και ένα
λευκό. Οτι πρόκειται για απόφαση που
φέρει ατόφια την εντολή εφοπλιστών και
κυβέρνησης αποδεικνύεται και από την
αντίφαση ανάµεσα στην απόφαση και το
δελτίο Τύπου της ΠΝΟ, όπου οµολογεί ότι
στις συναντήσεις, που έγιναν πριν από τη
συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής
µεταξύ αντιπροσωπείας της διοίκησης της
ΠΝΟ και των υπουργών Ναυτιλίας Άννα
∆ιαµαντοπούλου και Εργασίας Γιώργου
Κουτρουµάνη, οι απαντήσεις που πήραν
«δεν παρέχουν τις αναµενόµενες λύσεις
στα δίκαια αιτήµατα των ναυτεργατών».

Καθώς δε δίνεται καµία εξήγηση για
τους λόγους της αναστολής, επί της ου-
σίας επιβεβαιώνεται ότι οι δυνάµεις που
πήραν την απόφαση της αναστολής της
απεργίας έχουν αναλάβει να διευκολύ-
νουν την ενορχηστρωµένη επίθεση, που
έχει εξαπολυθεί σε βάρος των ναυτεργα-
τών και των οικογενειών τους από τους
εφοπλιστές και την κυβέρνηση, υπονο-
µεύοντας τις ΣΣΕ και τα κοινωνικοασφα-
λιστικά τους δικαιώµατα µέσα από την
κατάργηση του Οίκου Ναύτου και του
ΓΕΝΕ, την ένταξη του ΝΑΤ στο υπουργείο
Εργασίας, τη λεηλασία των αποθεµατικών
του.

Σε οργάνωση της πάλης 
µέσα και έξω από τα πλοία 
καλούν τα ταξικά σωµατεία 

Τα ταξικά ναυτεργατικά σωµατεία
ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ και οι Ενώσεις Μα-
γείρων ΠΕΕΜΑΓΕΝ, Ρυµουλκών ΠΕΠΡΝ,
Συνταξιούχων ΠΕΣ-ΝΑΤ µε κοινό δελτίο
Τύπου τονίζουν ότι:

Οι εργοδοτικοί - κυβερνητικοί συνδι-
καλιστές στην ΠΝΟ απέδειξαν και σε αυτή
τη φάση, που κορυφώνεται η βάρβαρη
επίθεση κυβέρνησης, ΕΕ, εφοπλιστών,
πόσο επικίνδυνοι είναι, αναδεικνύεται ο
υπονοµευτικός τους ρόλος και ότι βρίσκο-
νται σε πλήρη αναντιστοιχία µε τις αγωνι-
στικές διαθέσεις συνολικά του κλάδου
των ναυτεργατών.

Ο ταξικός προσανατολισµός της
πάλης, η µαζική συµµετοχή των ναυτερ-
γατών, η αλληλεγγύη των δυνάµεων του
ΠΑΜΕ και των άλλων αντιµονοπωλιακών
συσπειρώσεων των φτωχών αγροτών και
µικροµεσαίων αυτοαπασχολούµενων απο-
τελούν πολύτιµα όπλα για την επιτυχία
του αγώνα. 

Σε αυτές τις συνθήκες οι ναυτεργάτες
µε µεγαλύτερη αποφασιστικότητα ρίχνο-
νται στη µάχη για την οργάνωση της
πάλης µέσα από τα καράβια και τα σωµα-
τεία, προετοιµάζοντας τους νέους αγώνες.
Για την αλλαγή του συσχετισµού δύνα-
µης, την ενίσχυση του ταξικού εργατικού
κινήµατος, για να ανταποκριθούµε στους
νέους µεγάλους αγώνες που βρίσκονται
µπροστά µας. 

Η ταξική πάλη είναι κινητήρια δύναµη
για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτι-
κής, για να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες
ανάγκες των ναυτεργατών, συνολικότερα
των εργαζοµένων.

Χολή και ταξικό µίσος
για τον δίκαιο αγώνα

των ναυτεργατών 

∆εν πρόλαβε να ξεκινήσει η
απεργιακή κινητοποίηση

των ναυτεργατών και τα γνωστά
αντεργατικά κέντρα ξεσπάθωσαν
κατά των απεργών. Προεξάρχου-
σας της Ν∆, από κοντά και η Μπα-
κογιάννη, βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ο
ΛΑ.Ο.Σ., ενώ στο χορό µπήκαν και
τα αστικά ΜΜΕ.

Πρώτο τους όπλο η συκοφα-
ντία. Και τι δεν εκτόξευσαν ενα-
ντίον των απεργών: Πως η
απεργία τους καταστρέφει τους
αγρότες, πως αποκλείει τους νη-
σιώτες, πως εµποδίζουν την οικο-
νοµική δραστηριότητα. Στην
πραγµατικότητα αυτό που ζητάνε
από τους απεργούς ναυτεργάτες
είναι «να κάτσουν στ’ αυγά τους».
Να σκύψουν το κεφάλι και να απο-
δεχτούν την άρση του καµποτάζ,
τη µείωση των συνθέσεων, την
ανεργία, την υπονόµευση των ΣΣΕ,
τη διάλυση των ασφαλιστικών
τους ταµείων (ΝΑΤ, Οίκος Ναύτου).

Τίποτα το περίεργο δεν υπάρ-
χει σε αυτή τη µανιασµένη επί-
θεση. Τα κόµµατα αυτά, όπως και η
κυβέρνηση, είναι ταγµένα. Έχουν
προ πολλού διαλέξει στρατόπεδο
και αυτό είναι το στρατόπεδο της
πλουτοκρατίας. Εχθρεύονται και
επιτίθενται στους ναυτεργάτες,
όπως και σε κάθε λαϊκό αγώνα.
Στην περίπτωση των ναυτεργατών
τάσσονται µε τους εφοπλιστές.
Στην περίπτωση των αγροτών
πήγαν µε τα µεγάλα εµπορικά µο-
νοπώλια, τους µεσάζοντες, την πο-
λιτική της ΕΕ που τους ξεριζώνει.
Στην περίπτωση των εργαζοµένων
του ιδιωτικού τοµέα στέκονται
δίπλα στους βιοµήχανους και
στους τραπεζίτες. ∆εν υπάρχει
αγώνας, δεν υπάρχει απεργία, δεν
υπάρχει ούτε ένας κλάδος που να
µη χύνουν εναντίον του το ταξικό
τους δηλητήριο.

Μόνο που όσο και αν συκοφα-
ντούν, όσο και αν σκηνοθετήσουν -
σε απευθείας συνδέσεις - τον «κοι-
νωνικό αυτοµατισµό», δεν µπο-
ρούν να κρύψουν ότι ο αγώνας
των ναυτεργατών είναι όχι µόνο δί-
καιος, αλλά πέρα για πέρα ανα-
γκαίος. Γιατί οι διεκδικήσεις των
ναυτεργατών δεν αφορούν στενά
τον κλάδο τους. Το τσάκισµα των
δικαιωµάτων τους που επιδιώκουν
οι ακτοπλόοι εφοπλιστές και όσοι
τους επιτίθενται θα είναι σε βάρος
ολόκληρης της εργατικής τάξης. Το
αντίστροφο, η νίκη των ναυτεργα-
τών, θα είναι νίκη όλων των εργα-
ζοµένων. 

Καθολική υπήρξε η συµµετοχή των ναυτεργατών στην απεργία 19 - 20 Μάρτη 2012

Ναυτιλία - ακτοπλοΐα στην υπηρεσία του λαού
Ο Σάββας Τσιµπόγλου, µέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ, συζητώντας µε το

«ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ», δίνει το στίγµα της τελευταίας απεργιακής µάχης των ναυτεργατών, αναφέ-
ρεται στα καινούρια ποιοτικά στοιχεία που αναδείχθηκαν, αλλά και στους νέους πιο δυναµι-

κούς αγώνες που έρχονται και την προοπτική τους.

-- Ποιοι είναι οι λόγοι που
βγάζουν τους ναυτεργάτες
στους καταπέλτες;

-- «Οι αγώνες των ναυτερ-
γατών συνδέονται µε τους
αγώνες της εργατικής τάξης
ενάντια στην αντιλαϊκή πολι-
τική κεφαλαίου, κυβέρνησης,
ΕΕ, που καταργεί ΣΣΕ, διαλύει
κοινωνικοασφαλιστικά και
συνδικαλιστικά δικαιώµατα. Η
άρση του καµποτάζ, που προ-
ωθείται σε όλες τις κατηγορίες
πλοίων και την ακτοπλοΐα,
εκτός από την υποβάθµιση
της ζωής και των δικαιωµάτων
των ναυτεργατών και των οι-
κογενειών τους, δίνει τη δυνα-
τότητα στους εφοπλιστές και
της ακτοπλοΐας, να δροµολο-
γούν τα πλοία καταργώντας τη
10µηνη επάνδρωση - δροµο-
λόγηση, που ισχύει σήµερα και
την εκτέλεση δροµολογίων τα-
κτικών και προαποφασισµέ-
νων. Τους επιτρέπει δηλαδή
να δροµολογούν πλοία όποτε
και όταν έχουν το προσδοκώ-
µενο κέρδος αυτοί και οι ξενο-
δόχοι. Αυτό σηµαίνει ότι
επιβάτες, νησιώτες, εργαζόµε-
νοι, θα πληρώνουν ακριβό-
τερα τις µεταφορές
(εµπορεύµατα, εισιτήρια κλπ.),
θα είναι αιχµάλωτοι στις αρπα-
κτικές ορέξεις του εφοπλιστι-
κού, γενικότερα του κεφαλαίου
που δραστηριοποιείται σε
αυτό τον τοµέα, θα παραβιά-
ζονται βασικοί κανόνες ασφά-
λειας και αξιοπλοΐας των
πλοίων. Η «απελευθέρωση»
(άρση του καµποτάζ) δεν είναι
αταξική, ουδέτερη. Υπηρετεί τη
συγκέντρωση και συγκεντρο-
ποίηση του κεφαλαίου, τα µο-
νοπώλια. Εποµένως, τα
αντεργατικά µέτρα για τους ερ-

γαζόµενους γενικά και ειδικά
για τους ναυτεργάτες, δεν είναι
έξω και πέρα από αυτή τη γε-
νική τάση και πολιτική, να υπη-
ρετούνται δηλαδή, τα
µονοπώλια. Ετσι και η κατάρ-
γηση του ΓΕΝΕ και η ένταξή
του στον ΟΑΕ∆, του Οίκου
Ναύτη και η ένταξή του στον
ΕΟΠΥΥ, η κατάργηση του ΝΑΤ
και η ένταξή του στο υπουρ-
γείο Εργασίας, υπηρετούν τη
γενική γραµµή για πτώση της
τιµής της εργατικής δύναµης
για την αύξηση της κερδοφο-
ρίας του κεφαλαίου, των µονο-
πωλίων».

-- Η υπουργός Ανάπτυ-
ξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας Αν. ∆ιαµαντοπού-
λου ανέφερε ότι η άρση του
καµποτάζ αφορά µόνο την
κρουαζιέρα.

-- «Πράγµατι, σε δελτίο
Τύπου η υπουργός αναφέρει
ότι "σε δέκα µέρες θα έχει απε-
λευθερωθεί πλήρως ο τοµέας
της κρουαζιέρας στην Ελλάδα
µε την ψήφιση του σχετικού
νόµου". Προσπαθεί να καλ-
λιεργήσει συγχύσεις, για ποιο
νοµοσχέδιο αναφέρεται και για
ποια κατηγορία πλοίων. Με το
νοµοσχέδιο για το "θαλάσσιο
τουρισµό και άλλες διατάξεις"
που έχει εγκρίνει το Υπουργικό
Συµβούλιο και αναµένεται να

ψηφιστεί στη Βουλή, ανατρέ-
πει το σύνολο της ναυτεργατι-
κής νοµοθεσίας. Χτυπιέται το
σύνολο των δικαιωµάτων των
ναυτεργατών σε όλες τις κατη-
γορίες πλοίων και στην ακτο-
πλοΐα. ∆εν είναι µόνο για την
κρουαζιέρα, όπως ψευδώς
αναφέρεται. Στα κρουαζιερό-
πλοια οι προκάτοχοι της σηµε-
ρινής υπουργού ήδη έχουν
εφαρµόσει την άρση του κα-
µποτάζ και έχουν επιβάλει τη
µαύρη ανασφάλιστη εργασία.

Για την ακτοπλοΐα αυτό ισοδυ-
ναµεί, ότι θα αποβληθούν οι
γενικές υπηρεσίες (µάγειροι,
θαλαµηπόλοι κ.ά.), γιατί δεν
τους θεωρούν ναυτεργάτες, ότι
δεν είναι µέλη πληρώµατος.
Θα αποβληθούν δηλαδή
πάνω από 4.500 ναυτεργάτες,
ενώ δεν εξαιρούνται και οι λοι-
πές ειδικότητες. Η δηµαγωγία
και η καλλιέργεια συγχύσεων
που επιχειρείται σε βάρος των
ναυτεργατών, φαίνεται µε µία
επίσκεψη στον κλάδο των
κρουαζιερόπλοιων, των µεσο-
γειακών φορτηγών και ποντο-
πόρων. Να δούνε τι εργασιακό
καθεστώς επικρατεί».

(Συνέχεια στη σελ. 3)

Η ναυτιλία και οι ακτο-
πλοϊκές συγκοινωνίες

µπορούν να υπηρετούν 
τις ανάγκες 

των ναυτεργατών, 
των εργαζοµένων, 

των κατοίκων των νησιών, 
στα πλαίσια µιας άλλης

πολιτικής που δε θα 
υπηρετεί τα συµφέροντα

του κεφαλαίου.

Στις 3 του Απρίλη τελειώνουν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας διοίκησης στον «ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ». Ο Ενωτικός Αγωνιστικός Συνδυασµός απευθύνει θερµό ταξικό χαιρετισµό προς

τους Θερµαστολαδάδες και τους καλεί να πάρουν όλοι µέρος µαζικά στην ψηφοφορία,
που διεξάγεται: από ∆ευτέρα µέχρι και Παρασκευή, ώρες 10:00 - 14:00

ΤΑΞΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
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Συνάδελφοι  
Ηλεκτρολόγοι Ηλεκτρονικοί
Ο Ενωτικός ∆ηµοκρατικός Συνδυα-

σµός Ηλεκτρολόγων Ηλεκτρονικών
(ΕΝ∆ΣΗΗΕΝ) στέλνει σε όλους τους
συναδέλφους αγωνιστικό χαιρετισµό
καλώντας όλους τους συνάδελφους να
συµµετέχουν µαζικά στις αρχαιρεσίες
για την ανάδειξη νέου ∆.Σ. και αντι-
προσώπων στην ΠΝΟ και το Ε.Κ. Πει-
ραιά.

Με πρόσχηµα την οικονοµική καπι-
ταλιστική κρίση, κυβέρνηση, εφοπλι-
στές, βιοµήχανοι, τραπεζίτες
εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση στα δι-
καιώµατα της λαϊκής οικογένειας,
στους εργαζόµενους, στους ναυτεργά-
τες. Απ’ αυτή την επίθεση δεν εξαιρεί-
ται κανένας κλάδος, κανένας
εργαζόµενος.

Σκοπός της κυβέρνησης Παπαδή-
µου και των κοµµάτων που την στήρι-
ξαν και την  στηρίζουν (ΠΑΣΟΚ – Ν∆ –
ΛΑ.Ο.Σ.) είναι να φορτώσουν τα βάρη

της καπιταλιστικής κρίσης στις πλάτες
των ναυτεργατών, γενικότερα των ερ-
γαζόµενων.

Με την αντιναυτεργατική πολιτική,
που εφαρµόσθηκε από τις κυβερνή-
σεις των κοµµάτων της πλουτοκρα-
τίας, του ΠΑΣΟΚ και της Ν∆, µε βάση
τον νόµο 2687/53 και τις 11 µέχρι σή-
µερα εγκριτικές πράξεις για µειώσεις
των συνθέσεων, οι ηλεκτρολόγοι δεν
περιλαµβάνονται στην οργανική σύν-
θεση των ποντοπόρων πλοίων, ενώ
στα πλαίσια του ευρωπαϊκού κανονι-
σµού 3577/92 εξαιρέθηκαν και τα του-
ριστικά το 2010.

Το µνηµόνιο, το µεσοπρόθεσµο, το
πολυνοµοσχέδιο, που κατέθεσε η συ-
γκυβέρνηση το 2011 για να εξασφαλί-
σει το 2ο µνηµόνιο… και τα επόµενα…
για την χρηµατοδότηση των τραπεζι-
τών, χρεοκοπούν τον λαό, τον καταδι-
κάζουν στη φτώχεια, στην εξαθλίωση.

(Συνέχεια στη σελ. 2)

ΣΥΣΚΕΨΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΤΗΣ ΠΑΛΗΣ

ΤΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 
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ΟΡΘΟΒΑ∆ΙΖΩΝ κι ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ 
έφυγε ο καπετάν Νικόλας Γιόµελος
Στις 13/3/2012 τελέ-

στηκε στη Χίο η νεκρώσιµη
ακολουθία του παλαίµαχου
ναυτεργάτη και βετεράνου
κοµµουνιστή καπετάν Νι-
κόλα Γιόµελου. 

Την κηδεία παρακολούθη-
σαν εκατοντάδες λαού και ναυ-
τεργατών από όλα τα χωριά
της Χίου. Τη σωρό τιµούσαν
φρουρές νεολαίων της ΚΝΕ και
µελών του κόµµατος. Παρα-
βρέθηκε εκ µέρους της ΚΕ του
ΚΚΕ ο Σάββας Τσιµπόγλου και
πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ και σύσ-
σωµη η ΝΕ Χίου του ΚΚΕ. Την
αποχαιρετιστήρια οµιλία διά-
βασε εκ µέρους της ΝΕ ο σύ-
ντροφος Γιάννης Αµπαζής, που
µεταξύ των άλλων ανέφερε:

Απ’ τη Συκιάδα οικογενεια-
κώς στην περίοδο της γερµανι-
κής κατοχής βρεθήκατε στην
Κύπρο. Κι από κει ξεκίνησε η
συνάντησή σου µέσω του
ΑΚΕΛ µε το προοδευτικό αρι-
στερό κίνηµα. Και το 1946 σαν
γυρίσατε στη Χίο, εντάχθηκες
στην ΕΠΟΝ, µαθητής ακόµα
στο Γυµνάσιο του Βροντάδου,
στα δύσκολα χρόνια του εµφυ-
λίου και των διώξεων από το
µοναρχοφασιστικό καθεστώς. 

Πρωτοµπαρκάρησες το
1948. Σαλπάρισες στα πέρατα
της γης σε φουρτουνιασµένες
κι ήρεµες θάλασσες, βάρδια
στη γέφυρα. Μα δεν έχασες
ποτέ το µπούσουλα και το
στίγµα (ακόµα κι από τη θέση
του καπετάνιου) από πού ξεκί-
νησες, σε ποια κοινωνική τάξη
ανήκεις.

Ακριβοδίκαιος επάνω στη
δουλειά και για όσα εσείς κατα-
κτήσατε κόντρα στο εφοπλι-
στικό κεφάλαιο. Και χάραξες
µια σταθερή πορεία και στάση
ζωής. Μέσα από τις γραµµές

του ΚΚΕ. Πρωτοστάτησες στα
τέλη της δεκαετίας του ’80 για
τη δηµιουργία της Παγχιακής
Ένωσης Συνταξιούχων ΝΑΤ,
στην οποία διετέλεσες επί
σειρά ετών πρόεδρος και γραµ-
µατέας.

Με την ακτινοβολία και τη
µεγαλοσύνη της προσωπικότη-
τάς σου, µε την ευγένεια και
την αξιοπρέπεια, το ήθος και
τις αξίες και τα ιδανικά και την
ανιδιοτέλεια ενός κοµµουνιστή,
µε την ειλικρίνεια και το σεβα-
σµό στην αντίθετη άποψη,
αγκάλιαζες πλατύτερες λαϊκές
µάζες και ο λαός σε τίµησε
εκλέγοντάς σε πρόεδρο στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο Βροντά-
δου και νοµαρχιακό σύµβουλο
το 1998 στη Χίο. Με το λόγο,
τα άρθρα, την προκήρυξη στο
χέρι, τη ντουντούκα να ξεση-
κώνεις τον κόσµο, µε τις ιδέες
σου, για την ανατροπή του σά-
πιου εκµεταλλευτικού καπιτα-
λιστικού συστήµατος, για µια
καινούργια κοινωνία, σοσιαλι-
στική, χωρίς εκµετάλλευση αν-
θρώπου από άνθρωπο.

Θα είσαι παντού παρών,
όπως χθες στο ∆ηµοτικό Συµ-
βούλιο της Χίου, στη Συκιάδα,
στην Κυδιάντα, στη Λαγκάδα,
τα Καρδάµυλα, τον Οίκο
Ναύτη, στους καταπέλτες των
πλοίων, στα λιµάνια, στις συ-
σκέψεις της παναιγαιακής επι-
τροπής για την ακτοπλοΐα, τις
συνελεύσεις του σωµατείου,
στις απεργίες του ΠΑΜΕ, στη
Νοµαρχιακή του Κόµµατος, να
σαλπίζεις νέους αγώνες. ΟΡ-
ΘΟΒΑ∆ΙΖΩΝ κι ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ. 

Κι όταν δεις το ∆ιαµαντή
στα ουράνια αντάρτικα ληµέ-
ρια πες του τα λόγια του Φώτη
(σ.σ.: του κοµµουνιστή Χιώτη
ποιητή Φ. Αγκουλέ):

«κι ας µην ήρθατε πίσω,
κι ας µη φτάσατε πουθενά,
ο δρόµος µας αρχινά από
κει 
που ο δικός σας τελειώνει
µέσα στο κάτασπρο χιόνι 
µια µατωµένη γραµµή
ακολουθούµε πιστά 
τα µατωµένα σας ίχνη».

Εκφρασµένη επιθυµία του
καπετάν Νικόλα ήταν αντί για
καταθέσεις στεφάνων, να δο-
θούν χρήµατα στο Σπίτι του
Αγωνιστή.

Καταγγέλλουµε τον δηµο-
σιογράφο Γιώργο Κύρ-

τσο, εκδότη της εφηµερίδας CITY
PRESS, φερέφωνο της κυβέρνη-
σης ΠΑΣΟΚ – Ν∆ και των εφοπλι-
στών, για τους προκλητικούς,
ψευδείς ισχυρισµούς του, στη ση-
µερινή εκποµπή της ΝΕΤ «Πρω-
ινή Ενηµέρωση», ότι δήθεν τη
δεκαετία του 1980 εντάχθηκαν
στο ΝΑΤ, χιλιάδες επαναπατριζό-
µενοι πολιτικοί πρόσφυγες, από
την Σοβιετική Ένωση και τις
άλλες Σοσιαλιστικές χώρες.

Στο έγγραφο υπ. αριθµ. Πρω-
τόκολλο 68648/18/07/2002, του
ΝΑΤ, το οποίο σας επισυνά-
πτουµε, αναφέρονται τα εξής: 

«Σε συνέχεια του από
8/7/02 σήµατος σχετικά µε
τον αριθµό των πολιτικών
προσφύγων που έχουν συ-
νταξιοδοτηθεί από το ταµείο

µας από την µεταπολίτευση
µέχρι σήµερα σας γνωρί-
ζουµε ότι από τα τηρούµενα
από την υπηρεσία µας στοι-
χεία, προκύπτει ότι ο αριθµός
των παραπάνω ανέρχονται
στους 21».

Ενώ ζητήσαµε να παρέµ-
βουµε κατά την διάρκεια της εκ-
ποµπής, η αρχισυνταξία της
εκποµπής της ΝΕΤ, αρνήθηκε να
µας δώσει το λόγο.

Η άθλια επίθεση του
Γιώργου Κύρτσου έχει στόχο
να συκοφαντήσει τους πολι-
τικούς πρόσφυγες και τον δί-
καιο αγώνα των
ναυτεργατών, να συγκαλύψει
την αντιλαϊκή πολιτική του
ΠΑΣΟΚ και της Ν∆, τη λεηλα-
σία του ΝΑΤ και των άλλων
ταµείων των ναυτεργατών,
από τους εφοπλιστές.

Οι ναυτεργάτες µε την µαζική
και µαχητική συµµετοχή τους
στην απεργία, που εξελίσσεται µε
µεγάλη επιτυχία, κλιµακώνουµε
τον αγώνα µας για να ικανοποιη-
θούν τα δίκαια αιτήµατα του κλά-
δου, για ακτοπλοϊκές
συγκοινωνίες µε δροµολόγια 365
ηµέρες το χρόνο, µε φτηνά εισι-
τήρια και ναύλα, για τους επιβά-
τες και την µεταφορά των
προϊόντων των µικροµεσαίων
φτωχών αγροτών και των αυτο-
απασχολουµένων των κατοίκων
των νησιών, µε σύγχρονα
ασφαλή πλοία.

20 Μάρτη 2012                      
Οι ∆ιοικήσεις των Ενώσεων
ΠΕΣ-ΝΑΤ - ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕ-

ΦΕΝΣΩΝ ΠΕΕΜΑΓΕΝ -
ΠΕΠΡΝ

Μέχρι σήµερα δεν έχουν
προβεί σε καµία ενέρ-

γεια επανόρθωσης, που αποδει-
κνύει ότι ήταν οργανωµένη και
καθοδηγούµενη επίθεση σε
βάρος των δικαιωµάτων χιλιάδων
ναυτεργατών, συνταξιούχων και
των οικογενειών τους, για να
υπηρετήσουν τα συµφέρονται
των εφοπλιστών και γενικότερα
του κεφαλαίου. Άλλωστε το επι-
βεβαίωσε και ο πρόεδρος του ΣΕΒ
µε δηλώσεις του κατά του αγώνα
των ναυτεργατών.

ΆΆθθλλιιοοιι  σσυυκκοοφφάάννττεεςς  

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

Τραγικός πνιγµός Πλοιάρχου σε 
ναυάγιο στον κόλπο της Ελευσίνας!

Μέσα στον κόλπο Ελευσίνας και σε
απόσταση αναπνοής από το

Λιµεναρχείο, ναυάγησε τη ∆ευτέρα 5/3/12 το
πρωί το 40χρονο µπονκεράδικο «ΑΛΦΑ 1» της
εταιρίας «VIAMAR», µε τραγικό απολογισµό ένα
νεκρό ναυτεργάτη. Πρόκειται για τον καπετάνιο
του πλοίου, τον 48χρονο ∆ηµήτρη Φωκιανό,
πατέρα τριών παιδιών. 

Είναι γνωστό σε όλους τους ναυτεργάτες
ότι, όπως όλα τα µπονκεράδικα, το
συγκεκριµένο πλοίο ήταν σε αδιάκοπο «πήγαινε
έλα», κρατώντας το πλήρωµα ήταν στο πόδι
µέχρι εξάντλησης. Αυτό επιβεβαιώνεται και από
το «ιστορικό» των τελευταίων ηµερών του
πλοίου, που είναι καταγραµµένο στο
δορυφορικό σύστηµα «marine traffic».

Από την Κυριακή το βράδυ µέχρι τις πρώτες
πρωινές ώρες της ∆ευτέρας το «ΑΛΦΑ 1»
φόρτωσε από τα διυλιστήρια Ασπροπύργου
1.800 τόνους µαζούτ και 235 τόνους ντίζελ. Λίγο
πριν τις 5 το πρωί και προκειµένου να
ξεκουραστεί το πλήρωµα για µερικές ώρες,
αγκυροβόλησε στον κόλπο της Ελευσίνας.

Στις 9:30 περίπου το πρωί σήκωσε άγκυρες
µε προορισµό να παραδώσει το φορτίο του στο
πλοίο «FAVOLA», που βρισκόταν περίπου σε ένα
µίλι απόσταση. ∆έκα λεπτά από τον απόπλου
προσέκρουσε σε παλιό ναυάγιο που βρίσκεται
µέσα στον κόλπο της Ελευσίνας και παρά το
γεγονός ότι φέρει φωτεινό σηµαντήρα, αποτελεί
σοβαρότατο κίνδυνο για την ασφάλεια της
ναυσιπλοΐας. Πέντε πλοία έχουν πέσει πάνω του,
τα δύο τελευταία χρόνια, από τα οποία το ένα
είχε την ίδια «τύχη» µε το «ΑΛΦΑ Ι», δηλαδή
βούλιαξε ευτυχώς χωρίς θύµατα.

Από τα 11 µέλη του πληρώµατος, οι 10
πρόλαβαν και έπεσαν στη θάλασσα την
τελευταία στιγµή. Ο καπετάνιος, σύµφωνα µε
τις µαρτυρίες των υπόλοιπων ναυτεργατών,
τους οποίους περισυνέλεξε µία λάντζα, «δεν
πρόλαβε», «πήγε στην καµπίνα του µάλλον για
να πάρει χαρτιά».

Το υπερήλικο και µόνο του πλοίου
δηµιουργεί σειρά σοβαρών ερωτηµάτων, που
αφορούν την αξιοπλοΐα του, και πρέπει να
διερευνηθούν και για να µη µας πούνε πάλι ότι
το πλοίο είχε πιστοποιητικά…, θυµίζουµε πως
τέτοια πιστοποιητικά είχαν το «ΕΧΠΡΕΣ
ΣΑΜΙΝΑ», το «∆ΥΣΤΟΣ», το «ΑΪΡΟΝ
ΑΝΤΩΝΗΣ» και τόσα άλλα σαπάκια, που πήραν
στον υγρό τάφο εκατόµβες ναυτεργατών και
επιβατών.

Επίσης: Επειδή υπάρχουν µαρτυρίες
ναυτεργατών ότι είδαν την τσαµαδούρα
περίπου 40 µέτρα µακριά από εκεί που
προσέκρουσαν, ήταν η τσαµαδούρα του παλιού
ναυαγίου στο κανονικό στίγµα της
χαρτογραφηµένης περιοχής ή έχει µετατοπιστεί;
Ποια ήταν η τελευταία φορά που ελέγχθηκε αν
είναι στη κατάλληλη θέση της δηλαδή αν
βρισκόταν στο σηµείο εκείνο του ναυαγίου που
είναι πιο κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας;

Πτώση ναυτεργάτη στη θάλασσα 
και πειρατική δράση εφοπλιστή

Άκαρπες παρέµειναν οι έρευνες για
τον εντοπισµό του

Eλληνοαυστραλού β' µηχανικού του
πλοίου «ΙΛΙΟΝ», του εφοπλιστή Γεωργίου
∆. Βεντούρη, που έπεσε στη θάλασσα το
βράδυ της ∆ευτέρας, 5/3/2012, δυτικά
της Κεφαλλονιάς. Τα αίτια της πτώσης του
στη θάλασσα δεν έχουν διευκρινισθεί
ακόµα, ενώ λίγη ώρα πριν µιλούσε στο
κινητό µε την σύζυγό του, στην Κέρκυρα. 

Το πλοίο οδηγήθηκε στο Αργοστόλι, όπου
ανακαλύφθηκε πως ήταν φορτωµένο µε
λαθραία τσιγάρα… Σύµφωνα µε δηµοσίευµα,
είχε αποπλεύσει από το Μαυροβούνιο και τα
λαθραία τσιγάρα, 16.000 κούτες,
µεταφορτώθηκαν εν πλω από άλλο
λαθρεµπορικό πλοίο. Όταν όµως πλησίασαν το
πλοίο σκάφη του λιµεναρχείου Κεφαλλονιάς, το
πλήρωµα έριξε κάποια ποσότητα στη θάλασσα.
Έτσι, οι λιµενικοί βρήκαν και κατάσχεσαν
συνολικά 7.560 κούτες λαθραίων τσιγάρων.

Το 5µελές πλήρωµα 3 Έλληνες και δύο
Μπαγκλαντέζοι συνελήφθησαν. Επίσης
συνελήφθησαν ο 59χρονος Γ. ∆. Βεντούρης
πλοιοκτήτης και ένας 69χρονος  Έλληνας
συνεργάτης του, οι οποίοι όπως κατηγορηµατικά
δήλωσε ο πλοίαρχος συντόνιζαν την όλη
επιχείρηση από τη στεριά, κάτι που αρνείται ο
εφοπλιστής.

Ενώ το πλοίο βρέθηκε µε σηµαία Σιέρα
Λεόνε…, στην πραγµατικότητα έπρεπε να φέρει
την ελληνική σηµαία…! Υπενθυµίζουµε, πως
πρόκειται για το καταµαράν, που τον Ιούλιο του
2011, το είχαν ναυλώσει δήµος και κάτοικοι
Σαµοθράκης, για να εκτελεί δροµολόγια από το
νησί τους για Λήµνο - Αλεξανδρούπολη.  Όµως
το πλοίο δεν έφτασε ποτέ στο νησί στο νησί και
εντοπίστηκε στη Λιβύη, ναυλωµένο από Λίβυους
αντικαθεστωτικούς!

Σε βάρος του εφοπλιστή απαγγέλθηκε
κατηγορία αλλά τελικά αφέθηκε ελεύθερς µε
εγγύηση 200.000 ευρώ!

(Από το “Peiratiko reportaz”)

Νεκρός ναυτεργάτης στη Οδησσό

Άλλος ένας ναυτεργάτης άφησε την
τελευταία του πνοή πάνω στο καράβι

που εργαζόταν. Πρόκειται για τον Έλληνα
πλοίαρχο 51 ετών του Φ/Γ πλοίου
«ARGYROULA» σηµαίας Marshall Islands. 

Το πλοίο βρισκόταν στο λιµάνι της Οδησσού
και, σύµφωνα µε την ανακοίνωση του Λιµενικού
Σώµατος, το περιστατικό συνέβη 20/3/2012 το
απόγευµα. 

τεργάτης αισθάνθηκε αδιαθεσία και έχασε
τις αισθήσεις του. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες
βοήθειες αλλά όταν έφτασε γιατρός στο πλοίο
διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

ΝΑΥΤΙΚΑ ...ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

ΤΑΞΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
Στις 2 Απρίλη αρχίζει η ψηφοφορία στην ΠΕΝΗΗΕΝ και λήγει 11 Ιούλη 2012 

(Συνέχεια από τη σελ. 1)
ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Αυτή η πολιτική της ανταγωνιστικό-

τητας και κερδοφορίας του κεφαλαίου,
η αύξηση του βαθµού εκµετάλλευσης
της εργατικής δύναµης, δηµιούργησε
την καπιταλιστική οικονοµική κρίση,
υπερσυσσώρευση κεφαλαίων για τα
µονοπώλια, πτώση της αγοραστικής
ικανότητα των εργαζοµένων µε κρίση
υπερπαραγωγής.

Η συγκυβέρνηση του µαύρου µετώ-
που µε την δανειακή σύµβαση των 130
δισ. Ευρώ και το «κούρεµα» κατά
53,5% των οµολόγων λεηλάτησε για
άλλη µια φορά τα αποθεµατικά των
ασφαλιστικών Ταµείων, του ΝΑΤ, ενώ
δεν δίστασε να βάλει χέρι και στα απο-
θεµατικά του ΕΛΟΕΝ, που είναι απο-
κλειστικά εισφορές των ναυτεργατών!

Η επίθεση των δυνάµεων του κεφα-
λαίου εντείνεται, ενάντια στις ΣΣΕ, τα
κοινωνικοασφαλιστικά και συνδικαλι-
στικά δικαιώµατα. Οι εφοπλιστές δεν
ανανεώνουν τις ΣΣΕ, στην ακτοπλοϊα
πολλές εταιρείες δεν τις εφαρµόζουν,
παρά τις γραπτές δεσµεύσεις τους,
δεν καταβάλουν ούτε τα δεδουλευµένα. 

Με την προώθηση της άρσης του
καµποτάζ σε όλες τις κατηγορίες
πλοίων και στην ακτοπλοϊα, βάζουν στο
στόχαστρο τις γενικές υπηρεσίες αλλά
και το σύνολο των ναυτεργατών µε συ-
γκροτηµένα δικαιώµατα. Χιλιάδες θέ-
σεις εργασίας χάνονται, η ανεργία
αυξάνεται κατακόρυφα, διευρύνεται η
«µαύρη» ανασφάλιστη εργασία, τα

δουλεµπορικά κυκλώµατα οργιάζουν.
Το ΝΑΤ και τα κεφάλαια (ΚΕΑΝ  -

ΚΑΑΝ - ΤΠΑΕΝ - ΤΠΚΠΕΝ - ΚΝΕ)
εντάσσονται στο Υπουργείο Εργασίας,
ο Οίκος ναύτη στον ΕΟΠΥΥ, το ΓΕΝΕ
στον ΟΑΕ∆.

Σ’ αυτή τη δύσκολη κατάσταση οι
αρχαιρεσίες στην ΠΕΝΗΗΕΝ πρέπει
να είναι µαζικές. Οι ηλεκτρολόγοι Ηλε-

κτρονικοί πρέπει να ενισχύσουν τον
ΕΝ∆ΣΗΗΕΝ. Να αναδείξουν διοίκηση
ταξικά προσανατολισµένη, αγωνιστική,
που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες
για την ανατροπή της αντιναυτεργατι-
κής πολιτικής.

Η ΠΕΝΗΗΕΝ µε ενισχυµένο τον
Ενωτικό ∆ηµοκρατικό Συνδυασµό Ηλε-
κτρολόγων Ηλεκτρονικών Ε.Ν. µπορεί
να γίνει κάστρο ταξικής πάλης, να συµ-
βάλει µε τις ταξικές δυνάµεις στην ανα-
τροπή της αντιλαϊκής πολιτικής, στην
αντεπίθεση για την προάσπιση και δι-
εύρυνση των δικαιωµάτων µας.

Συνάδελφοι 
Ηλεκτρολόγοι Ηλεκτρονικοί
∆ύο είναι οι γραµµές που συγκρού-

ονται στο ναυτεργατικό συνδικαλιστικό
κίνηµα. 

Από τη µια είναι οι δυνάµεις που
συγκροτούν την νόθα πλειοψηφία της
ΠΝΟ, οι συνδικαλιστικές παρατάξεις
∆ΑΚΕ - ΠΑΣΚΕ  - Αυτόνοµη Παρέµ-
βαση, υποστηρικτές της στρατηγικής
του κεφαλαίου, του κοινωνικού εταιρι-
σµού, της εργασιακής ειρήνης.

Από την άλλη είναι οι δυνάµεις του
ΠΑΜΕ, της ταξικής πάλης, της σύ-
γκρουσης µε τα συµφέροντα των εφο-
πλιστών, της υπεράσπισης των
ναυτεργατικών δικαιωµάτων, της ανα-
σύνταξης του εργατικού κινήµατος.

Ψηφίζουµε µαζικά Ενωτικό ∆ηµο-
κρατικό Συνδυασµό Ηλεκτρολόγων
Ηλεκτρονικών Ε.Ν. σας καλούµε να δυ-
ναµώσετε τον ΕΝ∆ΣΗΗΕΝ.

∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ:

♦Κατάργηση των εγκριτικών πράξεων
του νόµου 2687/53 περί οργανικών
συνθέσεων στα ποντοπόρα και τα
κρουαζιερόπλοια.
♦Κατάργηση του κανονισµού 3577/92
της ΕΕ και του νόµου 2932/2001 για
την άρση του «καµποτάζ».
♦Καθορισµό των οργανικών συνθέ-
σεων µε βάση τις ανάγκες του πλοίου.
♦Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας µε
βάση τις σύγχρονες ανάγκες.

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΥ ΕΝ∆ΣΗΗΕΝ
ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ.

ΣΠΥΡΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ. ΕΠ.
ΜΗΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Συσπειρωµένοι στα ταξικά συνδικάτα οι εργαζό-
µενοι της Ν/Ζώνης συνεχίζουν δυναµικά τη µάχη για
την ανανέωση της Τοπικής ΣΣΕ του 2012, µε απερ-
γίες στις 5 περίπου επιχειρήσεις που δεν έχουν υπο-
γράψει ακόµα τη Σύµβαση.

Συνεχίζεται η απεργία στο επισκευαζόµενο
∆/Ξπλοιο «AEGEAN BRIGE I», όπου µία από τις ερ-
γολαβικές επιχειρήσεις, αυτή του εργολάβου Καλα-
µπόκα, µέλους του προεδρείου της εργοδοτικής
Ενωσης Μηχανουργών, είναι από τις ελάχιστες
(πέντε περίπου) που αρνείται να υπογράψει τη Συλ-
λογική Σύµβαση.

Επίσης συνεχίζεται και η απεργία των ηλεκτροτε-
χνιτών στη ΖΗΜΕΝΣ, τη µοναδική στις 10 επιχειρή-
σεις στα Ναυπηγεία Ελευσίνας που δεν έχει
υπογράψει τη σύµβαση. Εν τω µεταξύ απορρίφθη-
καν από το δικαστήριο του Πειραιά και οι δύο αιτή-
σεις της πολυεθνικής για έκδοση προσωρινής
διαταγής που να απαγορεύει τη συνδικαλιστική
δράση και συγκεκριµένα την περιφρούρηση της
απεργίας από τα ταξικά σωµατεία της Ν/Ζώνης.

Και επειδή πολύς λόγος γίνεται για τις απεργίες,
που τάχα διώχνουν τα καράβια από τη Ν/Ζώνη και
τις επιχειρήσεις προς άλλες χώρες, όπως επανέλαβε
πρόσφατα και ο πρόεδρος της Ν∆ Α. Σαµαράς, ρω-
τάµε: Στα ναυπηγεία του Σκαραµαγκά, της Ελευσί-
νας κ.λπ. όπου κυριαρχούν οι δυνάµεις του
εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισµού που δεν
οργανώνουν απεργιακούς αγώνες, γιατί δεν χτίζο-
νται καράβια σ’ αυτά τα ναυπηγεία;

Η απάντηση, που την ξέρουν καλλίτερα από τον
καθένα τα κόµµατα του ΠΑΣΟΚ και της Ν∆ που υπέ-
γραψαν τις σχετικές συµφωνίες µε την Ε.Ε., που
αφανίζουν τη ναυπηγική βιοµηχανία στην Ελλάδα.

Για νάχουν οι αγώνες προοπτική χρειάζεται, συ-
ντονισµός της δράσης των εργαζοµένων στον τοµέα
της ναυπηγοεπισκευαστικής - ναυπηγικής βιοµηχα-
νίας, µε τους ναυτεργάτες, τους εργαζόµενους στα
λιµάνια και τους κατοίκους των νησιών για Πλοία -
Ναυπηγεία - Λιµάνια λαϊκή περιουσία και µε κε-
ντρικό σχεδιασµό να υπηρετούν τις λαϊκές ανάγκες.

∆υναµικά στη µάχη για τις ΣΣΕ οι  εργατοτεχνίτες της Ν/Ζώνης

µέρες απεργίας κλείνουν οι
εργάτες της «Ελληνικής Χα-

λυβουργίας» και δηλώνουν ότι είναι
αποφασισµένοι να συνεχίσουν πιο
δυνατά, πιο ενωµένοι, µέχρις ότου
ικανοποιηθούν τα αιτήµατά τους, και
όπως τόνισε ο πρόεδρός του σωµα-
τείου τους Γιώργος Σιφωνιός στον
χαιρετισµό του σε εκδήλωση, που
έγινε κατά την παράδοση της οικο-
νοµικής βοήθειας από το ΠΑΜΕ:

«Είναι βαθιά νυχτωµένοι, όσοι
νοµίζουν ότι θα γυρίσουµε στη φωτιά
και στο σίδερο για 400 και 500 ευρώ.
Οτι θα µας κάνουν τα αφεντικά µας
να ζούµε µε λιγότερα το µήνα από
ό,τι ξοδεύουν για τις γάτες και τα
σκυλιά τους. Το έχουµε πει, για το
χαλυβουργό δεν έχει γυρισµό, γιατί
εµείς δε ζούµε µε 400 ευρώ.

Είναι βαθιά νυχτωµένος ο Μάνε-
σης αν νοµίζει ότι θα µας τροµοκρα-
τήσει µε απειλές ότι θα κλείσει το
εργοστάσιο, ότι θα µας απογοητεύ-
σει επειδή δε δέχεται να µας συνα-
ντήσει. Από τη µια, µας απειλεί ότι θα
κλείσει το εργοστάσιο και την ίδια
στιγµή, µε τη συµβολή της συγκυ-
βέρνησης, σχεδιάζει να ανοίξει ιδιω-
τικό λιµάνι, υποσχόµενος για να
πάρει άδεια ότι θα απασχολεί 420
εργαζόµενους, 365 µέρες το χρόνο.

Είναι βαθιά νυχτωµένη η συγκυ-
βέρνηση της Ν∆ και του ΠΑΣΟΚ και
οι παραφυάδες της, αν νοµίζει ότι θα
µας ξεγελάσει όταν λέει ο υπουργός
Εργασίας ότι "δεν γνωρίζει τίποτα για
την άδεια του υπουργείου Περιβάλ-
λοντος για το λιµάνι", ότι "θα καλέσει
τον Μάνεση να τον ρωτήσει τι σκέ-
φτεται να κάνει". Οτι θα µας εξαπα-
τήσει λέγοντας "να σταµατήσετε την
απεργία και µετά θα συζητήσουµε τα
αιτήµατα που βάζετε".

Κυβέρνηση και Μάνεσης, κυβέρ-
νηση και βιοµήχανοι, τραπεζίτες,
εφοπλιστές, µεγαλέµποροι, µεγαλο-
κατασκευαστές, µαζί σχεδιάζουν,
αποφασίζουν και εκτελούν όλα τα

αντεργατικά µέτρα. Είναι απέναντί
µας, είναι εχθροί µας, δεν µας ξεγε-
λάνε. Είναι κυβέρνηση της πλουτο-
κρατίας. Θα παλέψουµε µε νύχια και
µε δόντια για να πέσει µια ώρα γρη-
γορότερα.

Στην προσπάθειά τους αυτή
έχουνε συµπαραστάτες, τη ΓΣΕΕ,
την ΠΟΕΜ, γενικότερα τον εργοδο-
τικό κυβερνητικό συνδικαλισµό. Μας
συµβουλεύουν από την αρχή να τα
βρούµε, δηλαδή να αποδεχτούµε
αυτά που ζήταγε ο Μάνεσης. ∆εν τα
κατάφεραν ούτε αυτοί να µας λυγί-
σουν, να µας ξεστρατίσουν. 

Γνωρίζουµε πολύ καλά ότι τώρα
ο αγώνας µας µπαίνει σε πιο απο-
φασιστική και δύσκολη φάση. Όσο η
εργοδοσία στριµώχνεται τόσο θα γί-
νεται πιο σκληρή. Τόσο το κράτος
της θα της προσφέρει υπηρεσίες µε
τους εισαγγελείς, την αστυνοµία και
τους κατασταλτικούς µηχανισµούς.

Τώρα χρειαζόµαστε µε-
γαλύτερη στήριξη και αλλη-
λεγγύη. Πιστεύουµε ότι
τώρα δηµιουργούνται κα-
λύτερες προϋποθέσεις, για
να ανάψει και αλλού η
φωτιά της Χαλυβουργίας,
για να γίνει όλη η Ελλάδα
µια Χαλυβουργία. Τώρα τα
πράγµατα είναι πιο απλά.
`Η θα ξεσηκωθούµε ή θα
αποφασίσουµε να ζήσουµε
µε 300 ευρώ το µήνα, να παίρνουµε
σύνταξη στα 70, να γίνουµε δούλοι
του 21ου αιώνα.

Καλούµε όλους τους εργάτες,
τους νέους να ακολουθήσουν το πα-
ράδειγµά µας, να ξεσηκωθούν. Να
µετατρέψουν τον κάθε χώρο δου-
λειάς σε κάστρο αγώνα. Να µην πε-
ράσουν τα νέα αντεργατικά µέτρα.
Να υπερασπίσουµε τις συµβάσεις,
να διεκδικήσουµε αυξήσεις. Να συ-
νεχίσουµε µέχρι να πάρουµε στα
χέρια µας ό,τι µας ανήκει».
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Να γίνει όλη η Ελλάδα µια Χαλυβουργία
ΠΑΜΕ: Παρέδωσε την
1η δόση της βοήθειας

«Το 2ευρω είναι βόλι, είναι όπλο
στα χέρια της τάξης µας». Με αυτά τα
λόγια, ο Γιώργος Πέρρος επικεφαλής
πολυµελούς αντιπροσωπείας της Εκτε-
λεστικής Γραµµατείας του ΠΑΜΕ,
χαιρέτισε τους απεργούς χαλυβουρ-
γούς λίγο πριν τη Γενική τους Συνέ-
λευση, παραδίδοντας ταυτόχρονα
36.400 ευρώ. Αποτελεί την πρώτη
δόση από τα χρήµατα που συνεχίζουν
να συγκεντρώνουν σωµατεία, Οµο-
σπονδίες, Εργατικά Κέντρα, εργαζόµε-
νοι, νέοι, γυναίκες,
αυτοαπασχολούµενοι και φτωχοί αγρό-
τες που συµµετέχουν στην πανελλα-
δική εξόρµηση αλληλεγγύης στους
χαλυβουργούς που βρίσκεται σε εξέ-

λιξη.
Τη δική τους συµβολή στην πανελ-

λαδική εξόρµηση κατέθεσε και αντι-
προσωπεία του ΜΑΣ, µε επικεφαλής
τον Γιώργο Σκουλή, που παρέδωσε
1.800 ευρώ από το υστέρηµα φοιτητών
και σπουδαστών και χαιρετίζοντας
τους απεργούς, τους ευχαρίστησε «για
το µάθηµα ζωής που µας δίνετε, αντί-
θετα µε καθηγητές που µας καλούν σε
απεργοσπασίες για να στείλουµε ακρι-
βώς αντίθετο µήνυµα από το δικό
σας». Η ύλη έκλεισε 26 Μαρτίου 2012
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Ηάρση του καµποτάζ ενάντια
στην οποία αγωνίζονται οι

ναυτεργάτες έχει µεγάλη σηµασία για
όλους τους εργαζόµενους της χώρας
και ειδικά των νησιών. O όρος
«cabotage», δηλαδή «προστατευτι-
σµός», που ισχύει µέχρι τώρα στις
ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, για τη
χώρα µας σηµαίνει ότι οι θαλάσσιες
συγκοινωνίες πρέπει να εκτελούνται
από πλοία µε ελληνική σηµαία και ελ-
ληνικά πληρώµατα.

Αυτός ο «προστατευτισµός» είχε επι-
βληθεί για την κάλυψη συγκεκριµένων
αναγκών. ∆ύο από τα βασικά στοιχεία
αυτού του «προστατευτισµού», είναι οι
οργανικές συνθέσεις των πλοίων και η
δεκάµηνη υποχρεωτική δροµολόγηση και
επάνδρωση των πλοίων.

Συγκεκριµένα, τα πληρώµατα των
ακτοπλοϊκών πλοίων καθορίζονται από το
Π∆ 177/74 το οποίο ορίζει τον αριθµό του
πληρώµατος, τις ειδικότητες των ναυτερ-
γατών, µε µία κουβέντα τις οργανικές
συνθέσεις των πλοίων. Οι οργανικές συν-
θέσεις (σύνθεση και αριθµός πληρώµα-
τος) έχουν άµεση σχέση και µε την
προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θά-
λασσα, καθώς συνδέονται και µε τη
χρήση των σωστικών µέσων. ∆ηλαδή
στην ώρα της κρίσης µε βάση τη λεγό-
µενη «υποδιαίρεση» του πληρώµατος, το
κάθε µέλος του πληρώµατος έχει και συ-
γκεκριµένο πόστο (ο καθένας σε µία από
τις σωστικές βάρκες, στα «βαρελάκια»
κ.ά.).

Η δεκάµηνη υποχρεωτική επάνδρωση
και δροµολόγηση των ακτοπλοϊκών
πλοίων αφορά τόσο το δικαίωµα στη δου-
λειά µε συγκροτηµένα εργασιακά δικαιώ-
µατα και συνδικαλιστική εκπροσώπηση,
όσο και τη στοιχειώδη ακτοπλοϊκή σύν-
δεση των νησιών µε την ηπειρωτική Ελ-
λάδα και µεταξύ τους, άλλωστε δεν είναι
τυχαίο ότι οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες
είναι ενταγµένες στον
αµυντικό σχεδιασµό
της χώρας. Σε όλα
αυτά βέβαια έχουν
βάλει τη σφραγίδα
τους οι αγώνες του
ναυτεργατικού κινήµα-
τος.

Οι ανάγκες του πο-
λυεθνικού κεφαλαίου
οδήγησαν στον κανο-
νισµό 3577 που εκδό-
θηκε από την
Ευρωπαϊκή Ενωση το
1992, και ο οποίος
προβλέπει την άρση
κάθε προστατευτισµού στις εσωτερικές
θαλάσσιες συγκοινωνίες και επί της ου-
σίας είναι η εφαρµογή της Συνθήκης του
Μάαστριχτ στη θάλασσα.

Αυτό, γίνεται σαφές από τον πρόλογο
του κειµένου του Κανονισµού που ανα-
φέρει: «Η κατάργηση των περιορισµών
στην παροχή υπηρεσιών θαλάσσιων µε-
ταφορών εντός των κρατών - µελών είναι
αναγκαία για την εγκαθίδρυση της εσωτε-
ρικής αγοράς, ότι η εσωτερική αγορά πε-
ριλαµβάνει ένα χώρο, στον οποίο

εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία
των εµπορευµάτων, των προσώπων,
των υπηρεσιών και των κεφαλαίων. Κατά
συνέπεια, η ελεύθερη κυκλοφορία των
υπηρεσιών πρέπει να εφαρµοστεί στις
θαλάσσιες µεταφορές εντός των κρατών -
µελών. Της ελευθερίας αυτής πρέπει να
επωφεληθούν οι πλοιοκτήτες της Κοινό-
τητας»!

Η άρση του καµποτάζ άρχισε να
εφαρµόζεται στην ακτοπλοΐα σταδιακά
από το 2001 µε το νόµο 2932 της κυβέρ-
νησης του ΠΑΣΟΚ, µε τον οποίο ενσω-
µατώθηκε στην ελληνική νοµοθεσία ο
ευρωκοινοτικός κανονισµός 3577/92, χει-
ροτερεύοντας δραµατικά το ήδη σαθρό
θεσµικό πλαίσιο στην ακτοπλοΐα. Ενώ
από το 2010 εφαρµόστηκε πλήρως στα
κρουαζιερόπλοια.

Στην ακτοπλοΐα η σταδιακή εφαρµογή
έδωσε ώθηση στη συγκέντρωση και συ-

γκεντροποίηση του κεφαλαίου µε τη δη-
µιουργία µεγάλων επιχειρηµατικών οµί-
λων (GRIMALDI, MIG και SEA STAR
CAPITAL έλεγχαν το καλοκαίρι του 2011
το 80% των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών),
στην επιθετικότητα του εφοπλιστικού κε-
φαλαίου και χειροτέρεψε την κατάσταση
των ναυτεργατών στα καράβια, τη συ-
γκοινωνιακή εξυπηρέτηση των νησιών.

Τα αποτελέσµατα είναι γνωστά: Αυξή-
σεις - φωτιά στα εισιτήρια, παροπλισµός
του 60% των ακτοπλοϊκών πλοίων κάθε
χειµώνα αποµονώνοντας νησιά, ενώ οι
εφοπλιστές αρνούνται να δροµολογή-
σουν πλοία αν δεν τους συµφέρει ακόµα
και τους καλοκαιρινούς µήνες. Επισφρά-
γισµα είναι οι χοντρές επιδοτήσεις που
τσεπώνουν µε την πατέντα των άγονων
γραµµών (120 εκατ. ευρώ µόνο για το
2011). Το γεγονός ότι ακόµα στα ακτο-
πλοϊκά πλοία παραµένουν ναυτεργάτες
µε συγκροτηµένα δικαιώµατα, ότι τηρείται
η υποχρεωτική 10µηνη δροµολόγηση και
επάνδρωσή τους, οφείλεται ακριβώς
στους αγώνες των ναυτεργατών.

Τώρα, όπως φαίνεται, εφοπλιστές και
η συγκυβέρνησή τους επιδιώκουν να «τε-
λειώνουν», προωθώντας την πλήρη
εφαρµογή του κανονισµού στην ακτο-
πλοΐα, που σηµαίνει κατάργηση και του
τελευταίου προστατευτισµού. ∆ηλαδή κα-
τάργηση της 10µηνης υποχρεωτικής δρο-
µολόγησης και επάνδρωσης των πλοίων,
«κατάργηση» των ναυτεργατών µε συ-
γκροτηµένα εργασιακά δικαιώµατα και
συνδικαλιστική εκπροσώπηση, επιβολή
της µαύρης ανασφάλιστης εργασίας,
όπως ισχύει στα κρουαζιερόπλοια, δια-
µορφώνοντας ένα εφιαλτικό τοπίο και για
τους νησιώτες και για την ασφάλεια της
ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

Τι είναι το ΚΑΜΠΟΤΑΖ και γιατί το καταργούν

Συνάδελφοι Ναυτεργάτες,                           
Σπουδαστές, Συνταξιούχοι,
Η κυβέρνηση του «µαύρου» µετώπου

ΠΑΣΟΚ – Ν.∆., η τρόικα συνεχίζουν αδίστακτα
τη βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική σε βάρος των
δικαιωµάτων των ναυτεργατών, των εργαζοµέ-
νων.

Με τη νέα δανειακή σύµβαση των 130 δις
ΕΥΡΩ και του «κουρέµατος» του 53,5%  των
οµολόγων του δηµοσίου, επιχειρούν να καταρ-
γήσουν τις Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας, να
διαλύσουν την κοινωνικοασφαλιστική προστα-
σία, επιτίθενται στο σύνολο των δικαιωµάτων
της λαϊκής οικογένειας.

Στους ναυτεργάτες, στην ναυτεργατική οι-
κογένεια εκδηλώνεται µε ιδιαίτερη βαρβαρό-
τητα η επίθεση στο σύνολο των δικαιωµάτων
µας.

Αποτελούν  πρόκληση για τους ναυτεργά-
τες οι δηλώσεις της νέας Υπουργού Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας Ναυτιλίας κ. ∆ιαµαντο-
πούλου ότι «εντός 10 ηµερών θα ψηφιστεί το
νοµοσχέδιο «Ανάπτυξης θαλάσσιου και αλιευ-
τικού τουρισµού και λοιπές διατάξεις» µε την
άρση του Cabotage σε όλες τις κατηγορίες
πλοίων και στην ακτοπλοία, επεκτείνοντας την
«µαύρη» ανασφάλιστη εργασία, θα καταργη-
θούν χιλιάδες θέσεις εργασίας, η ανεργία θα
αυξηθεί κατακόρυφα σ’ όλες τις ειδικότητες.

Η Τράπεζα της Ελλάδας «κούρεψε» 19 δις
ΕΥΡΩ από τα αποθεµατικά των ασφαλιστικών
ταµείων.

Το ΝΑΤ από ενηµέρωση του Προέδρου του
σε συνεδρίαση του ∆.Σ. του ΝΑΤ είχε αποθεµα-
τικά στην Τράπεζα της Ελλάδας 38.000.000
ΕΥΡΩ. Το ΕΛΟΕΝ µε αποθεµατικά 51.625.108
ΕΥΡΩ «κούρεψαν» 32.046.403 ΕΥΡΩ µείωση
62,08%.

Ο Οίκος Ναύτη καταργείται από 01/04/2012,
ενσωµατώνεται στον ΕΟΠΠΥ, καταργούνται
υπηρεσίες και παροχές, όπως γιατροί, φάρ-
µακα, νοσοκοµειακή περίθαλψη, επιδόµατα,
δώρα, λεηλατείται η ακίνητη περιουσία του.

Το ΓΕΝΕ διαλύεται και ενσωµατώνεται στον
ΟΑΕ∆. Πιστοποιητικά, διπλώµατα Ναυτικής Ερ-
γασίας καταργούνται. Προωθούνται οι ελαστι-
κές µορφές απασχόλησης, ενισχύονται ξένα και
ντόπια κέντρα δουλεµπορικών κυκλωµάτων
που θα προωθούν την «µαύρη» ανασφάλιστη
εργασία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων.

Μειώνουν τις συντάξεις, διαλύουν το ΝΑΤ.
Το ΝΑΤ µε βάση το ν.3863/2010, άρθρο 27, εν-
σωµατώνεται στο Υπουργείο Εργασίας έως
31/12/2012.

Συνάδελφοι Ναυτεργάτες
Στην ολοµέτωπη επίθεση που δεχόµαστε

εµείς, τα παιδιά µας, η τάξη µας, από εφοπλι-
στές – κυβέρνηση – Ευρωπαϊκή Ένωση –
τρόικα, ένας είναι ο δρόµος για να την αντιµε-
τωπίσουµε, της οργάνωσης και ανάπτυξης της
ταξικής πάλης, του απεργιακού αγώνα για την
ανατροπή αυτής της αντιλαϊκής – αντεργατικής
πολιτικής.

Πειραιάς, 16 Μαρτίου 2012
ΟΙ ∆ιοικήσεις των Ενώσεων 

ΠΕΜΕΝ   -   ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ 
ΠΕΕΜΑΓΕΝ   -   ΠΕΣ/ΝΑΤ

ΟΛΟΜΕΤΩΠΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΕ
ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΤΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ (Συνέχεια από τη σελ. 1)

ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΘΕΤΟΙ 
ΤΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ 

-- Παρ' όλα αυτά, η πλειοψη-
φία της Εκτελεστικής Επιτρο-
πής της ΠΝΟ τίναξε στον αέρα
την απεργία.

-- «Ναι, να δούµε σε πιο πλαί-
σιο έγινε αυτό. Οι εφοπλιστές στην
ακτοπλοΐα παρά τις γραπτές δε-
σµεύσεις τους από τον Οκτώβρη
του 2011, δεν εφαρµόζουν τις Συµ-
βάσεις γιατί τις αµφισβητούν. 

Ναυτεργάτες παραµένουν
απλήρωτοι για µήνες. Οι ΣΣΕ
έχουν λήξει σε όλες τις κατηγορίες
πλοίων. Οι εφοπλιστές ενθαρρύ-
νονται στην πράξη από την πολι-
τική της κυβέρνησης και δεν
προσέρχονται σε διαπραγµατεύ-
σεις, αλλά και από τις δυνάµεις του
εργοδοτικού κυβερνητικού συνδι-
καλισµού στην ΠΝΟ, που υπηρε-
τούν και υπηρετούνται από το
εφοπλιστικό κεφάλαιο. Για παρά-
δειγµα, σε ναυτεργάτες, Έλληνες
και αλλοδαπούς, σε ελληνικά και
ελληνόκτητα (δηλαδή ανασφάλι-
στα) πλοία, η ΠΝΟ ως αντιπρό-
σωπος της ΙTF (∆ιεθνής
Οργάνωση Εργαζοµένων στις Με-
ταφορές)  υπογράφει ειδική σύµ-
βαση. 

Παρακρατά συνδροµές για
κάθε εργαζόµενο, οι οποίες ανέρ-
χονται σε χιλιάδες ευρώ. Εκεί δεν
ισχύουν οι ΣΣΕ ναυτικής εργασίας
για το σύνολο των απασχολουµέ-
νων ναυτεργατών. Αυτό το αποδέ-
χονται ΠΝΟ και ΙΤF, δηλαδή την
άνιση αµοιβή για ίση εργασία ανά-
λογα µε τον βαθµό και την ειδικό-
τητα, µε αποτέλεσµα να
συµβάλουν καθοριστικά στην απο-
βολή των ναυτεργατών που είχαν
συγκροτηµένα δικαιώµατα, ΣΣΕ,
κοινωνική ασφάλιση, συνδικαλι-
στική οργάνωση και να αυξάνονται
οι ναυτεργάτες που τους στερούν
αυτά τα δικαιώµατα, βάζοντας στην
κλίνη του Προκρούστη το σύνολο
των δικαιωµάτων των ναυτεργα-
τών, της εργατικής τάξης. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή
(βλέπε διοίκηση) της Οµοσπον-
δίας είναι εξ οφιτσίου οι πρόεδροι
του κάθε ναυτεργατικού σωµατείου
-14 στο σύνολο- ανεξάρτητα από
τη δύναµή του και τους ψηφίσα-
ντες. ∆ε λογοδοτεί σε κανένα όρ-
γανο της Οµοσπονδίας, δεν
ελέγχεται, δεν εκλέγεται. Έχουµε
θέσει ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ,
Ενωση Μαγείρων, η παράταξη
Ναυτεργατική Συνδικαλιστική Κί-
νηση, οι δυνάµεις του ΠΑΜΕ, την
ανάγκη ανασυγκρότησης, ανα-
διοργάνωσης, του τρόπου λειτουρ-
γίας της ΠΝΟ. Αυτό (η οργανωτική
ανασυγκρότηση και του ναυτεργα-
τικού συνδικαλιστικού κινήµατος)
είναι επιτακτική ανάγκη για τους
ναυτεργάτες και για την εργατική
τάξη».

ΟΙ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ ΒΓΑΖΟΥΝ 
ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

-- Και αυτή η απεργία των ναυτεργα-
τών δέχτηκε συκοφαντική επίθεση
από ΠΑΣΟΚ, Ν∆, ΛΑ.Ο.Σ. και άλλα κόµ-
µατα της πλουτοκρατίας, που συνδυά-
στηκε µε µπόλικο αντικοµµουνισµό.
Πώς το σχολιάζετε;

-- «Και από αυτή την απεργία, βγαί-
νει καθολικά ένα συνδικαλιστικό και πο-
λιτικό συµπέρασµα: Ποιοι είναι µε τους
ναυτεργάτες, ποιοι είναι ενάντια, ποια
είναι τα καθήκοντα του ναυτεργάτη µέσα
και έξω από τον τόπο εργασίας. 

Οργάνωση, πολιτική, συνδικαλιστική
µέσα και έξω από τους χώρους εργα-
σίας, ενάντια σε αυτές τις πολιτικοσυνδι-
καλιστικές δυνάµεις, που τους
επιτίθενται, τους εκφραστές του κεφα-
λαίου. Βγήκαν συµπεράσµατα, τι µέσα,
τι µεθόδους χρησιµοποιούν. 

Όλο και περισσότεροι ναυτεργάτες
αντιλαµβάνονται ότι αυτοί που επιτίθε-
νται στο ΚΚΕ, στους κοµµουνιστές που
δρουν στο ναυτεργατικό συνδικαλιστικό
κίνηµα, τις δυνάµεις της ΝΣΚ, στις δυνά-
µεις του ΠΑΜΕ, στις άλλες αντιµονοπω-
λιακές συσπειρώσεις, είναι οι δυνάµεις
-πολιτικές και συνδικαλιστικές- που υπη-
ρετούν αυτή την πολιτική, που χτυπάει
ανελέητα τους εργαζόµενους. Την πολι-

τική που εφαρµόζεται και σήµερα σε µία
περίοδο κρίσης οικονοµικής του καπιτα-
λιστικού συστήµατος, που δεν µπορεί να
βρει µείγµα και διέξοδο και την αναζητά
µέσα από την πτώση της τιµής της ερ-
γατικής δύναµης για να ενισχύσει την
κερδοφορία του κεφαλαίου. 

Οι δυνάµεις αυτές σχεδίασαν και έβα-
λαν σε κίνηση όλα τα µέσα που έχουν
στη διάθεσή τους. Συκοφαντία ότι οι ναυ-
τεργάτες καταστρέφουν την οικονοµία,
"κοινωνικό αυτοµατισµό" υπό την καθο-
δήγηση τµηµάτων της αστικής τάξης και
των εκπροσώπων της, προσπαθώντας
να οικοδοµήσουν κοινωνική συµµαχία
αντίδρασης µε µικροαστικά τµήµατα, για
να βάλουν σε κίνηση και ορισµένους ερ-
γαζόµενους, για να χτυπήσουν τον
αγώνα και την προοπτική που ανοίγει.
Αυτά είναι προειδοποίηση και για τα
άλλα τµήµατα της εργατικής τάξης, του
εργαζόµενου λαού. ∆εν είναι µικρής ση-
µασίας, οι δηλώσεις της Ντ. Μπακο-
γιάννη και της Ολ. Κεφαλογιάννη,
τοπικών παραγόντων των άλλων κοµµά-
των του ευρωµονόδροµου, όσα δήλωσε

στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΣΕΒ ∆α-
σκαλόπουλος και άλλοι ως εντολοδόχοι
του, που επιτέθηκαν συντονισµένα».

ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΤΗΣ ΠΑΛΗΣ, ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ

ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

----  ΠΠοοιιαα  εείίννααιι  ηη  δδιιάάθθεεσσηη  ττωωνν  ννααυυττεερρ--
γγααττώώνν  σστταα  κκααρράάββιιαα;;

-- «Οι ναυτεργάτες, αναγνωρίζουν
την θαρραλέα και παλικαρίσια στάση του
ΚΚΕ, των ταξικών δυνάµεων του ΠΑΜΕ
και µετράµε ποιοτικά αποτελέσµατα και
σε αυτό τον αγώνα. Οπως το εύρος της
συσπείρωσης των ναυτεργατών και
υπαλλήλων, των νησιωτών και αγροτών,
που συµπαραστάθηκαν και συµπαρατά-
χθηκαν στον αγώνα και συνεχίζεται αυτή
η προσπάθεια. Χαρακτηριστική είναι η
στάση των ναυτεργατών στο υπό ιταλική
σηµαία επιβατηγό - οχηµαταγωγό πλοίο
"CRUISE OLYMPIA" στην Πάτρα, που
σύσσωµοι βγήκαν στον καταπέλτη του
πλοίου τσακίζοντας την απεργοσπαστική
επιχείρηση από εταιρεία και συγκυβέρ-
νηση. Σε Κρήτη, Ηγουµενίτσα, Κέρκυρα,
Κεφαλλονιά, Μυτιλήνη, Καβάλα, Χίο,
ήταν ίδια η στάση των πληρωµάτων.
Ενώ η απαίτηση της συντριπτικής πλειο-
ψηφίας των ναυτεργατών είναι η συνέ-

χιση της οργάνωσης και
ανάπτυξης των αγώνων».

-- Πώς προχωράτε από εδώ
και πέρα;

-- «Συγκεντρώνουµε στοι-
χεία, ενηµερώνουµε για τις εξε-
λίξεις, καταγράφουµε δυνάµεις,
µε σταθερό προσανατολισµό ότι
δεν υπάρχει άλλος δρόµος από
την οργάνωση και την κλιµά-
κωση των αγώνων. Με αυτό τον
τρόπο και την οργάνωση, θα αλ-

λάξουµε συσχετισµούς, θα ανατρέψουµε
την αντιλαϊκή πολιτική. Να δηµιουργη-
θούν οι προϋποθέσεις, να χτίσουµε την
κοινωνικοπολιτική συµµαχία των αντιµο-
νοπωλιακών, αντιιµπεριαλιστικών, δυνά-
µεων, να οργανώσουµε την τάξη µας,
τους εργαζόµενους, να πάρουν σάρκα
και οστά οι αντιµονοπωλιακές συσπει-
ρώσεις σε στεριά και θάλασσα. Να ανα-
δείξουµε ότι η ναυτιλία, οι ακτοπλοϊκές
συγκοινωνίες µπορούν να υπηρετούν τις
ανάγκες των ναυτεργατών, των εργαζο-
µένων, των νησιωτών, στα πλαίσια µιας
άλλης πολιτικής που δε θα υπηρετεί τα
συµφέροντα του κεφαλαίου και µέσα
από κεντρικό σχεδιασµό θα εξυπηρετού-
νται οι ανάγκες των νησιών µε σύγ-
χρονα, ασφαλή πλοία, 365 µέρες το
χρόνο, µε φτηνά εισιτήρια, µε εκτεταµένο
πρόγραµµα ναυπηγήσεων και επι-
σκευών, µοχλός ανάπτυξης της βιοµη-
χανίας και των παραγωγικών δυνάµεων.
Να γίνει ορατή η ανάγκη της οργάνωσης
και του αγώνα, κυρίως της προοπτικής,
που δυναµώνει το εργατικό κίνηµα, για
την εργατική λαϊκή εξουσία, το σοσιαλι-
σµό».

Ναυτιλία - ακτοπλοΐα στην υπηρεσία του λαού

Καταδικαστική απόφαση σε βάρος του «Ελληνι-
κού Νηογνώµονα Α.Ε.» εκδόθηκε από το 3µελές

Πρωτοδικείο Σύρου, που στις 2 Μάρτη 2012 εκδίκασε
την υπόθεση θανατηφόρου ναυτεργατικού ατυχήµα-
τος, µε κατηγορούµενους τον Πλοίαρχο και τον επιθε-
ωρητή του «Ε.Ν.». Ας δούµε τι λέει για τα γεγονότα ο
πλοίαρχος Γιάννης Ζαχαριάδης, που αθωώθηκε: 

«Στις 28/8/2006 ανέλαβα πλοιαρχία στο Φ/Γ πλοίο
«ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ», 1300 tdw αλλά σε χωρητικότητα ήταν χα-
ρακτηρισµένο κάτω των 500 κοχ (σ.σ. µε ότι αυτό συνεπά-
γεται για την ασφάλεια, την οργανική σύνθεση και τη
µισθοδοσία των ναυτεργατών). 

Το πλοίο ερείπιο αλλά πιστοποιητικά από τον επιθεω-
ρητή «Ε.Ν.» του υπουργείου «ΟΚ» και βασιζόµενος στα πι-
στοποιητικά ανέλαβα την πλοιαρχία.

Στις 4/10/2006 και ώρα 08:30, όταν ο χειριστής των γε-
ρανών του πλοίου Κυριαζής Γιάννης (ναύτης) έβγαινε από
την καµπίνα χειριστού, ξεκόλλησε ο σιδερένιος δοκός, που
συγκρατούσε τα µαδέρια εξωτερικά της καµπίνας χειριστού
και έπεσε από ύψος 5µ 30εκ στο αµπάρι του πλοίου, µε
αποτέλεσµα τον θανάσιµο τραυµατισµό του.

Μετά από 5 χρόνια ανακρίσεις και πειθαρχικά, όπου
απαλλάχτηκα, έγινε την Παρασκευή 2/3/2012 και το ποινικό
για το οποίο ο συγκατηγορούµενος επιθεωρητής του
«Ε.Ν.», που όλο το προηγούµενο διάστηµα έπαιρνε συνέ-
χεια αναβολές για να παραγραφεί το αδίκηµα, έφερε ψευ-
δοµάρτυρες από το ΥΕΝ για να απαλλαγεί και να
ενοχοποιηθεί ο πλοίαρχος.

Αλλά µετά από προσκόµιση στο δικαστήριο έγγραφα
από τα αρχεία της ΠΕΜΕΝ, που αποδείκνυαν τις δοσολη-
ψίες επιθεωρητών και πλοιοκτητών, καταδικάστηκε σε φυ-
λάκιση 18 µηνών ο επιθεωρητής Λιγνός ∆ηµήτριος.»

Τη συνέχιση της ασύδοτης δραστηριότητας του
«Ελληνικού Νηογνώµονα Α.Ε.», που µε δικά του πι-
στοποιητικά θυσιάστηκαν στο βωµό του κέρδους του
εφοπλιστικού κεφαλαίου τόσοι και τόσοι ναυτεργάτες
και επιβάτες, όπως του «Άϊρον Αντώνης», του «∆ύ-
στος» και του «Εξπρές Σαµίνα», φρόντισε να εξασφα-
λίσει ο πρώην υφυπουργός Ναυτιλίας της
συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ-Ν∆-ΛΑ.Ο.Σ. Άδωνις Γεωργιά-
δης, µε την υπογραφή υπουργικής απόφασης, λίγες
ηµέρες πριν καταθέσει την παραίτησή του.

Υπενθυµίζεται ότι µε την άρση της αναγνώρισής του σε
επίπεδο Ε.Ε. τον Αύγουστο του 2010, που παρότι έγινε δι-
καιολογηµένα εντάσσεται στο παιγνίδι του ανταγωνισµού
µεταξύ των µονοπωλίων του χώρου. Με προηγούµενη
υπουργική απόφαση (που έληγε σε λίγους µήνες) δίνεται η
δυνατότητα στον «Ε.Ν.» να συνεχίσει να εκδίδει πιστοποι-
ητικά αξιοπλοΐας σε εθνικής νοµοθεσίας πλοία (σκάφη ανα-
ψυχής µέχρι 500 κοχ, ρυµουλκά, αλιευτικά κάτω των 24
µέτρων, Φ/Γ πλοία εσωτερικού και διεθνών πλόων µέχρι
500 κοχ.) χωρίς χρονικούς περιορισµούς. 

Έτσι µε λυµένα, πλέον, τα χέρια η κερδοσκόπος Ανώ-
νυµη Εταιρεία «Ε.Ν.» ετοιµάζεται να επιθεωρηθεί εκ νέου
από την EMSA, προκειµένου να άρει τους περιορισµούς,
ώστε να µπορεί να εκδίδει πιστοποιητικά αξιοπλοΐας και για
πλοία ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, όπως είναι τα πλοία της
ακτοπλοΐας. Για τον σκοπό αυτό πρόσφατα η Ε.Ε.Π. σε
έλεγχο που διενήργησε προς τον «Ε.Ν.» δεν διαπίστωσε
προβλήµατα και δεν διατύπωσε καµία παρατήρηση!

Το πρόβληµα για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής
στη θάλασσα, που προκαλείται από την ασύδοτη δραστη-
ριότητα του «Ε.Ν.» και άλλων τέτοιων παραεφολιστικών ορ-
γανισµών, δεν τελειώνει µ’ αυτή την καταδικαστική
απόφαση, όπως δεν τέλειωσε και µε την άρση της ανα-
γνώρισής του από την Ε.Ε., αφού στην καπιταλιστική οικο-
νοµία σκοπός τους είναι το κέρδος. 

Εδώ, όµως, παίζονται ανθρώπινες ζωές και γι’ αυτό η
θέση του ταξικού ναυτεργατικού κινήµατος για Κρατικό Ελ-
ληνικό Νηογνώµονα ενταγµένου σ’ έναν Ενιαίο ∆ηµόσιου
Φορέα Ναυτιλίας και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιοµηχα-
νίας, µε κεντρικό σχεδιασµό και εργατικό-λαϊκό έλεγχο, στα
πλαίσια της Λαϊκής Οικονοµίας, αποκτά ιδιαίτερη σηµασία
για τους ναυτεργάτες, τους εργαζόµενους νησιώτες, τα
λαϊκά στρώµατα και είναι η µοναδική διέξοδος από το
φαύλο κύκλο του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής.

Έγγραφα της ΠΕΜΕΝ καίνε τον  
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑ Α.Ε.»

ΝΕΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΜΕΝ

Οι αρχαιρεσίες στην Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών
Εµπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) για την εκλογή της

νέας διοίκησης και των αντιπροσώπων ολοκληρώθηκαν
στις 9 Μάρτη 2012.

Το τιµόνι της ΠΕΜΕΝ οι µηχανικοί ναυτικοί εµπιστεύο-
νται στην αγωνιστική παράταξη της «Ενωτικής ∆ηµοκρατι-
κής Αγωνιστικής Συσπείρωσης», της µόνης που
«κατεβάζει» ψηφοδέλτιο, καθώς οι εργοδοτικοί, κυβερνη-
τικοί συνδικαλιστές δε συµµετέχουν, νοµίζοντας ότι έτσι θα
την αποδυναµώσουν. Και σε αυτές τις εκλογές την απά-
ντηση έδωσαν οι ίδιοι οι µηχανικοί.

Το νέο διοικητικό συµβούλιο συγκροτήθηκε στις 12
Μάρτη και επανεξέλεξε πρόεδρο τον Σάββα Τσιµπόγλου,
γ.γ. Α΄ τον Θανάση Ευαγγελάκη, γ.γ. Β’ τον Γιάννη Μα-
γκανά και ταµία τον Γιώργο Ζούνη, καλεί τους ναυτεργάτες
να συµµετέχουν στον απεργιακό αγώνα ενάντια στην κα-
τάργηση των ΣΣΕ, την διάλυση της κοινωνικοασφαλιστι-
κής προστασίας, την λεηλασία του λαϊκού εισοδήµατος,
που προωθεί η κυβέρνηση του «µαύρου µετώπου»
ΠΑΣΟΚ – Ν∆.

Στέλνει αγωνιστικό χαιρετισµό σε όλους τους εργαζό-
µενους και ιδιαίτερα στους εργάτες της «Ελληνικής Χαλυ-
βουργίας», που µε τον πολύµηνο αγώνα τους γράφουν
λαµπρές σελίδες στην ιστορία του εργατικού κινήµατος, να
γίνει όλη χώρα µια χαλυβουργία, να µην περάσουν τα
αντεργατικά µέτρα της κυβέρνησης της τρόικα.

2011 – 2012         
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ΗΑ’ Γενική Συνέλευση της ΠΕΜΕΝ που πραγ-
µατοποιήθηκε σήµερα 14 Μάρτη 2012, ανέ-

δειξε τα οξυµµένα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν
οι ναυτεργάτες, οι εργαζόµενοι, αποτέλεσµα της αντι-
λαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης του «µαύρου µε-
τώπου» ΠΑΣΟΚ – Ν∆, της τρόικα.

Συνεχίζουν την πολιτική της ανταγωνιστικότητας και
κερδοφορίας του κεφαλαίου που δηµιούργησε την κρίση
µε την αύξηση της τιµής του βαθµού εκµετάλλευσης των
εργαζοµένων, συσσώρευσε τεράστια κεφάλαια για τα µο-
νοπώλια, µειώνοντας την αγοραστική ικανότητα των ερ-
γαζοµένων προκαλώντας και κρίση υπερπαραγωγής. 

Με την νέα δανειακή σύµβαση των 130 δις ευρώ και
του «κουρέµατος» του 53.5% των οµολόγων του δηµο-
σίου, βάζουν στην κλίνη του Προκρούστη τις ΣΣΕ, την κοι-
νωνικοασφαλιστική προστασία, το σύνολο των
δικαιωµάτων της λαϊκής οικογένειας.

Στο υπουργικό συµβούλιο αποφάσισαν την κατάρ-
γηση των ΣΣΕ µε το εφεύρηµα της «µετενέργειας» δηλ.
µέσα σε 3 µήνες µετά την λήξη των ΣΣΕ δεν ισχύουν, αν
δεν ανανεωθούν. 

Αποτελούν πρόκληση για τους ναυτεργάτες οι δηλώ-
σεις της νέας Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας
Ναυτιλίας κα. ∆ιαµαντοπούλου ότι εντός 10 ηµερών θα
ψηφιστεί το νοµοσχέδιο «Ανάπτυξη θαλάσσιου και αλιευ-
τικού τουρισµού και λοιπές διατάξεις», µε την άρση του
cabotage σε όλες τις κατηγορίες και την ακτοπλοΐα, επε-
κτείνοντας την «µαύρη» ανασφάλιστη εργασία µε ναυ-
τεργάτες θύµατα των δουλεµπορικών κυκλωµάτων. Με
την άρση του cabotage χιλιάδες θέσεις εργασίας για ναυ-
τεργάτες µε συγκροτηµένα δικαιώµατα θα καταργηθούν,
η ανεργία θα αυξηθεί κατακόρυφα σε όλες τις ειδικότητες.

Η Τράπεζα της Ελλάδος αποφάσισε να «κουρέψει» τα
αποθεµατικά των ασφαλιστικών ταµείων, έβαλαν στην
πυρά ποσά ύψους 19 δις ευρώ που διαχειρίζονται στο
«Χαρτοφυλάκιο Κοινού Κεφαλαίου Ασφαλιστικών φορέων
και ΝΠ∆∆». Με µονοκονδυλιά έσβησαν το 53,5% της πε-
ριουσίας των ασφαλισµένων. 

Το ΝΑΤ από ενηµέρωση του προέδρου του σε ∆.Σ είχε
αποθεµατικά στην Τράπεζα της Ελλάδος 38.000.000
ευρώ. Το ΕΛΟΕΝ µε αποθεµατικό 51.623.108 ευρώ «κού-
ρεψαν» 32.046.403 ευρώ, µείωση 62,08%.

Ο Οίκος Ναύτη καταργείται από 1-4-2012, ενσωµα-
τώνεται στον ΕΟΠΠΥ, καταργούνται υπηρεσίες και παρο-
χές, όπως γιατροί, φάρµακα, νοσοκοµειακή περίθαλψη,
επιδόµατα, δώρα, λεηλατείται η ακίνητη περιουσία του.
Το ΓΕΝΕ διαλύεται και ενσωµατώνεται στο ΟΑΕ∆. Το ΝΑΤ
µε βάση τον ν.3863/2010 άρθρο 27, ενσωµατώνεται στο
Υπουργείο Εργασίας έως 31-12-2012.

Μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις αποτελεί µονόδροµο
η συνέχιση του απεργιακού αγώνα, οι ναυτεργάτες, οι ερ-
γαζόµενοι, οι ταξικές δυνάµεις, οι δυνάµεις του ΠΑΜΕ βρί-
σκονται στην πρώτη γραµµή έχουµε πολύτιµη πείρα,
µπορούµε να κουρελιάσουµε στην πράξη τα αντεργατικά
τους µέτρα. 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τους αγώνες που
αναπτύξαµε το προηγούµενο διάστηµα,  εξουσιοδο-
τεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να πάρει όλα τα αναγκαία
µέτρα, να εκτιµήσει και να αποφασίσει για 48ωρες
απεργιακές κινητοποιήσεις.

Η Γενική Συνέλευση της ΠΕΜΕΝ στηρίζει το κάλε-
σµα Εργατικών Κέντρων και Οµοσπονδιών που δη-
λώνουν, «ότι θα είναι πρόκληση κι ευθύνη απέναντι
στην εργατική τάξη για όποια Οµοσπονδία ή Εργα-
τικό Κέντρο συµφωνήσει να υπογραφούν Συλλογικές
Συµβάσεις Εργασίας που θα µειώνουν µισθούς και
µεροκάµατα, θα καταργούν επιδόµατα και άλλες θε-
σµικές ή οικονοµικές κατακτήσεις των εργαζοµένων». 

Οι αγώνες και η σύγκρουση µε την αντιλαϊκή πο-
λιτική του κεφαλαίου και των εκπροσώπων του είναι
µπροστά µας και από αυτό το µετερίζι δεν πρέπει να
λείψει κανείς.

Το παρόν και το µέλλον των εργαζοµένων και των
παιδιών µας,  δεν ανήκει στους διώκτες της εργατι-
κής τάξης, δεν είναι µονόδροµος η υποταγή στον ερ-
γασιακό µεσαίωνα της καπιταλιστικής παραγωγής, η
διέξοδος είναι στα χέρια µας, στη δύναµη µας, να
ανοίξουµε τον δρόµο της λαϊκής αντεπίθεσης, να γί-
νουµε κυρίαρχοι του πλούτου που παράγουµε σε µια
κοινωνία που θα υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες.

Ψήφισµα Γ.Σ. της ΠΕΜΕΝ

Στον καταπέλτη του
πλοίου βρέθηκαν για

συµπαράσταση στους εργα-
ζοµένους και µέλη του Εργα-
τικού Κέντρου Θεσπρωτίας
µε επικεφαλής τον Πρόεδρο
κ. Γκίκα.

Συνολικά η εταιρία του κ.
Τζανετάτου χρωστάει στους 70
εργαζόµενους
600.000 ευρώ
σύµφωνα µε τον
Πρόεδρο της Πα-
νελλήνιας Ένω-
σης Κατωτέρων
Π λ η ρ ω µ ά τ ω ν
Μηχανής Εµπο-
ρικού Ναυτικού
Παππά Θωµά.

Επισχέσεις
εργασίας των
ναυτεργατών µε
την συµπαράσταση των ναυ-
τεργατικών σωµατείων ΠΕΜΕΝ
– ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, των δυνάµεων
του ΠΑΜΕ,  πραγµατοποιήθη-
καν στο λιµάνι της Ηγουµενί-
τσας.

Συγκεκριµένα στο Ε/Γ- Ο/Γ
πλοίο «OLYMPUS» της Ναυτι-
λιακής εταιρείας NEL LINES οι
ναυτεργάτες που συµµετείχαν
στην επίσχεση εργασίας µε τον
αγώνα τους η εταιρεία τους κα-
τέβαλε δεδουλευµένες αποδο-
χές δύο µηνών.

Η ναυτιλιακή εταιρεία NEL
LINES στο Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο

«OLYMPUS» όπως και στο
Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο «AQUA
HERCULES» δεν εφαρµόζει τις
γραπτές συµφωνίες της µε την
ΠΝΟ για 54 ναυτεργάτες σε
κάθε πλοίο, µε ΣΣΕ και ασφά-
λιση.

Και στα δύο πλοία οι συν-
θέσεις τους αποτελούνται από

41 ναυτεργάτες εκ των οποίων
στο «OLYMPUS» οι 34 έχουν
συγκροτηµένα δικαιώµατα και
στο «AQUA HERCULES» οι
31.

Στους ναυτεργάτες του Ε/Γ-
Ο/Γ «IONIAN QUEEN» της ναυ-
τιλιακής εταιρείας ENDEAVOR
SHIPPING που συµµετείχαν
στην επίσχεση καταβλήθηκαν
δεδουλευµένες αποδοχές έως
και έξι µηνών και η εταιρεία δε-
σµεύτηκε να ολοκληρωθεί η
διαδικασία ασφάλισης των
ναυτεργατών στο ΝΑΤ µέχρι τις
21/03/2012.

Στον καταπέλτη κρίθηκε το δίκιο

ΗΓ.Σ. της ΠΕΣ-ΝΑΤ, που συνήλθε
την Τετάρτη 21 Μάρτη 2012, εκ-

φράζει την αντίθεση των συνταξιού-
χων ναυτεργατών στα µνηµόνια και
τους εφαρµοστικούς νόµους της κυ-
βέρνησης µε την τρόϊκα των µονοπω-
λίων ΕΕ-∆ΝΤ-ΕΚΤ και δηλώνει της
απόφασή τους να αγωνισθούν για την
ανατροπή της βάρβαρης αντιλαϊκής
πολιτικής, που καταστρέφει τη ζωή
της λαϊκής οικογένειας, διεκδικώντας:
•∆ιατήρηση της αυτονοµίας του ΝΑΤ και
κάλυψη των ελλειµµάτων όλων των
ασφαλιστικών Ταµείων από τον κρατικό
προϋπολογισµό.
•Kατώτερη σύνταξη 1.120 ευρώ και ανα-
προσαρµογή στο 80% του µισθού που γί-
νονται οι κρατήσεις.
•∆ιατήρηση της αυτονοµίας του Οίκου
Ναύτου και αναβάθµιση των υπηρεσιών
του για ∆ηµόσια ∆ωρεά Υγεία - Πρόνοια,
µε ταυτόχρονη αξιοποίηση του ΝΙΕΝ. 
•Αφορολόγητο οικογενειακό εισόδηµα
40.000 ευρώ, κατάργηση των χαρατσιών,
κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κα-
τανάλωσης.
•∆ιατήρηση της Εστίας Ναυτικών και του
ΕΛΟΕΝ, µε παραπέρα αξιοποίηση τους
και επέκταση στους συνταξιούχους.

∆ηλώνουµε την αντίθεσή µας στην
εφαρµογή του κανονισµού 3577/92
της Ε.Ε. για την απελευθέρωση της
ακτοπλοΐας και απαιτούµε την κατάρ-
γηση των εγκριτικών πράξεων και
των αντιναυτεργατικών νόµων, που
απαλλάσσουν τους εφοπλιστές από
την καταβολή των ασφαλιστικών ει-
σφορών.
•Απαιτούµε την κατάργηση του αντιδηµο-
κρατικού µέτρου της πολιτικής επιστρά-
τευσης, που οι ναυτεργάτες ακύρωσαν
στην πράξη µε τις πολυήµερες απεργίες
τους.
•Στεκόµαστε στο πλευρό των απεργών
της Ελληνικής Χαλυβουργίας, που βρί-
σκονται στην πρώτη γραµµή του αγώνα
της εργατικής τάξης ενάντια στην αντι-
λαϊκή επίθεση της πλουτοκρατίας, που
µας γυρίζει στον µεσαίωνα.
•Λέµε ΟΧΙ στον νέο «κώδικα ναρκωτι-
κών», που αποσκοπεί στην εξόντωση της
νεολαίας, και ταυτόχρονα λέµε ΝΑΙ στην
πρόληψη, την θεραπεία µε «στεγνά προ-
γράµµατα» και την κοινωνική επανέ-
νταξη.
•Καµιά εµπλοκή της χώρας µας στους
ιµπεριαλιστικούς πολεµικούς σχεδια-
σµούς. Να γυρίσουν τώρα πίσω οι Έλλη-
νες φαντάροι. Έξω το ΝΑΤΟ από την
Ελλάδα.

Είναι προκλητικό να επικαλούνται τον
πατριωτισµό των συνταξιούχων αυτοί
που έχουν εκχωρήσει ήδη κυριαρχικά δι-
καιώµατα της χώρας µας στο ΝΑΤΟ, την
Ε.Ε., τις ΗΠΑ και παραδίδουν τη δηµόσια
περιουσία στα µονοπώλια. ∆εν αναγνω-
ρίζουµε κανένα χρέος, την κρίση να πλη-
ρώσει η πλουτοκρατία.

Καταδικάζουµε την απόφαση της
πλειοψηφία της ΠΝΟ να αναστείλει
την απεργιακή κινητοποίηση των ναυ-
τεργατών, που εξελισσόταν µε από-
λυτη επιτυχία, παρότι και οι ίδιοι
αναγνωρίζουν ότι κανένα από τα αιτή-
µατα των ναυτεργατών δεν ικανοποι-
είται.

∆ηλώνουµε την αντίθεσή µας στο
νόµο που ψηφίστηκε πρόσφατα για την
χρησιµοποίηση ένοπλων φρουρών στα
πλοία. 

Καλούµε όλους τους συνταξιού-
χους ναυτεργάτες σε γενικό ξεσηκωµό
ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική, για
τις ανάγκες του σήµερα και µε προο-
πτική έναν άλλο δρόµο ανάπτυξης,
που να υπηρετεί τις κοινωνικές ανά-
γκες και όχι τα κέρδη των κεφαλαιο-
κρατών. 

Ένα πολύ µαζικό συλλαλητή-
ριο έζησε την Πέµπτη 22

Μάρτη το νησί της Χίου. Ναυτεργά-
τες µε τις οικογένειές τους από τα ναυ-
τοχώρια Λαγκάδα, Συκιάδα,
Βροντάδο και µαζί τους εργατικές λαϊ-
κές οικογένειες από κάθε χωριό του νη-
σιού κατέκλυσαν την κεντρική πλατεία
της Χίου, διατρανώνοντας την απόφασή
τους να αγωνιστούν για ακτοπλοϊκές συ-
γκοινωνίες στην υπηρεσία του λαού, µε
ναυτεργάτες µε συγκροτηµένα εργα-
σιακά δικαιώµατα και κοινωνική ασφά-
λιση. Eνάντια στα µέτρα που πλήττουν
καίρια τους ναυτεργάτες, όπως η κατάρ-
γηση του Οίκου Ναύτου, που σε ό,τι
αφορά τη Χίο, το υποκατάστηµά του
εξυπηρετεί 20.000 ανθρώπους, του
ΓΕΝΕ, του ΝΑΤ.

Στα πλαίσια της κινητοποίησης,
νωρίς το πρωί έγινε συµβολική κατά-
ληψη στο υποκατάστηµα του Οίκου
Ναύτη. Οπως καταγγέλθηκε, µε δεδο-
µένο ότι ο προϋπολογισµός του νοσοκο-
µείου του νησιού που ήδη
υπολειτουργεί, από 13 εκατ. ευρώ θα
πάει στα 7 εκατ., η κατάργηση του υπο-

καταστήµατος του Οίκου Ναύτη θα έχει
τραγικά αποτελέσµατα σε βάρος της
υγείας συνολικά των κατοίκων του νη-
σιού. Η συµµετοχή στη συγκέντρωση
ξεπέρασε τις προσδοκίες των διοργανω-
τών και συγκεκριµένα των ναυτεργατών
εν ενεργεία και συνταξιούχων της Λα-
γκάδας που έχουν συγκροτήσει Επι-
τροπή Αγώνα. 

Οµιλητές ήταν ο Γιάννης Μιχαλιά-
δης από τη διοίκηση της Ένωσης Μα-
γείρων (ΠΕΕΜΑΓΕΝ), ο Κώστας
Σιδερίδης επικεφαλής της Επιτροπής
των ναυτεργατών και η Μαριγούλα
Παπαζή, επικεφαλής της Επιτροπής
Αγώνα που έχουν συγκροτήσει οι οικο-
γένειες των ναυτεργατών της Λαγκάδας. 

Από τις οµιλίες και συνολικά
τους ναυτεργάτες καταγγέλθηκε η
ανοιχτή απεργοσπασία των εγκάθε-
των των εφοπλιστών στην ΠΝΟ,
ενώ αναδείχθηκε η ανάγκη της αλλαγής
των συσχετισµών, της ακόµα καλύτερης
οργάνωσης στα καράβια, σε όλους τους

χώρους δουλειάς στις γειτονιές και τα
χωριά, για την κλιµάκωση των αγώνων.
Ακολούθησε µαχητική πορεία, µε το
σύνθηµα: «Χωρίς εσένα προπέλα
δεν γυρνά, εργάτη µπορείς χωρίς
αφεντικά» να κυριαρχεί. Η πορεία κα-
τέληξε στο λιµάνι, όπου έγινε συµβολική
κατάληψη στον καταπέλτη του πλοίου
της γραµµής «ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ».

ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑ-
ΓΕΝ, ΠΕΣ-ΝΑΤ σε δελτίο Τύπου, χαι-
ρετίζουν το παγχιακό συλλαλητήριο,
απαιτούν νέα συνεδρίαση της Εκτελε-
στικής ΠΝΟ, να συγκληθεί το γενικό
συµβούλιο της Οµοσπονδίας, που είχε
προγραµµατιστεί για τις 21 Μάρτη και
αναβλήθηκε µε το πρόσχηµα της απερ-
γίας. «Να προτάξουµε την οργά-
νωση και την ανάπτυξη αγώνων
ενάντια στα βάρβαρα αντιναυτερ-
γατικά - αντιλαϊκά µέτρα», τονί-
ζουν τα σωµατεία και απευθύνουν
το κάλεσµα «αποµονώστε αυτές τις
δυνάµεις που καλλιεργούν συγχύ-

σεις και αυταπάτες. Ο δρόµος της
οργάνωσης και του αγώνα για την
ανατροπή αυτής της πολιτικής είναι
µονόδροµος».

Στο συλλαλητήριο, όπου η πα-
ρουσία  των σπουδαστών από τις
ΑΕΝ Χίου και Οινουσσών ήταν ιδι-
αίτερα αισθητή. Συµµετείχαν επίσης
το Εργατικό Κέντρο του νησιού, σύλλο-
γοι εργαζοµένων ΟΤΑ, το νοµαρχιακό
τµήµα της Α∆Ε∆Υ, η ΕΛΜΕ Χίου, Εµπο-
ρικός Σύλλογος και Επιµελητήριο, η
Οµοσπονδία Βιοτεχνών και Εµπόρων
κ.ά. ενώ µε απόφαση του ∆.Σ. του
∆ήµου Χίου έκλεισαν οι δηµοτικές υπη-
ρεσίες. 

Παναυτεργατικός ξεσηκωµός στη Χίο

ΨΗΦΙΣΜΑ Γ.Σ. της ΠΕΣ-ΝΑΤ

Oκάθε εργοδότης έχει πλέον
όλο το αναγκαίο για αυτόν,

νοµικό πλαίσιο ώστε να τσακίσει
συµβάσεις, να φτάσει τους µισθούς
στα τάρταρα. Υπάρχει πλήρης ανα-
τροπή του σκηνικού που γνωρίζαµε
ως τώρα, µε στόχο να τα καταργή-
σουν όλα.

∆εν πρόκειται για τετελεσµένες
εξελίξεις. Υπάρχει ο λαϊκός παράγο-
ντας, τα σωµατεία που µπορούν
µέσα στους χώρους δουλειάς, να
εµποδίσουν µειώσεις, να φρενάρουν
µέτρα, να ακυρώσουν και να ανατρέ-
ψουν νόµους.

Ξέρουν πολύ καλά ότι έχουν να κά-
νουν µε σκληρό αντίπαλο. Η οργανω-
µένη δράση του λαού τους φοβίζει. Όσο
και αν τα προηγούµενα χρονιά προσπα-
θούσαν να τσακίσουν του µισθούς και
τις συλλογικές συµβάσεις, συναντούσαν
ισχυρές αντιστάσεις και εµπόδια.

Με τα µέτρα που παίρνουν στοχεύ-
ουν πάνω στο σώµα της εργατικής νεο-
λαίας να πατήσει πιο έντονα το στοιχείο
της ανάκαµψης των κερδών τους. Θα
συµπαρασύρει όλους τους µισθούς εφό-
σον η µεγαλοεργοδοσία θα µπορεί να
έχει εργαζοµένους µε 400ευρω. Οι µι-
σθοί των νέων δηµιουργούν τάσεις κα-
τρακύλας συνολικά για την εργατική
τάξη. Ο νέος των 26 ετών δε θα συνα-
ντήσει ξαφνικά εργασιακούς παραδεί-
σους και µισθούς που θα καλύπτουν τις
ανάγκες του. ∆ε θα συναντήσει υγειά και
παιδεία στη βάση των συγχρόνων λαϊ-
κών αναγκών.

Η εργατική νεολαία µπαίνει πρώτη
στη µηχανή αλέσµατος, στο όνοµα της
ανταγωνιστικότητας. Η κατάσταση είναι
ακόµα πιο άσχηµη αν πάρουµε υπόψη
µας πως µεγάλο κοµµάτι νέων εργατών
εργάζεται µε τους χειροτέρους όρους,
που η κλαδική σύµβαση είναι άγνωστη
λέξη. Πολλοί νέοι εργάτες στριφογυρί-
ζουν σε διάφορες δουλειές ως σύγχρο-
νοι δούλοι των γραφείων ενοικίασης
εργασίας, εργάζονται µαύρα και ανα-
σφάλιστα. Οι νέοι που βρίσκονται σε κα-
θεστώς µαθητείας, είναι στην αναµονή
να δουν τον µισθό τους να πέφτει στα

360 ευρώ.
Αν δεν τους σταµατήσουµε, θα έρ-

θουν και αλλά µέτρα. Είναι πρόθυµοι να
µας κάνουν πιο ευκάµπτους στο µύλο
της ανταγωνιστικότητας. Να δουλεύουµε
οπότε θέλουν, όσο θέλουν, µε ότι µισθό
θέλουν.

Να γίνουν κόλαση οι χώροι δου-
λειάς. Κανείς να µη δεχτεί µείωση µι-
σθού. Να δυναµώσει η πάλη και η
αλληλεγγύη. Να οργανωθεί η εργα-
τική νεολαία στα σωµατεία της.

Με αφοβία να συγκρουστούµε. Να
παραµερίσουµε συνδικαλιστικές ηγεσίες
που θα βάλουν φαρδιά πλατιά την υπο-
γραφή τους για να στηρίξουν το «θεσµό
των συµβάσεων» ακόµα και αν ισοπε-
δώνονται οι µισθοί. Να προσπεράσουµε
ενώσεις προσώπων, εκβιασµούς και

απειλές της εργοδοσίας που στοχεύουν
στη διάσπαση των εργαζοµένων, στην
τροµοκράτηση µας.

Ο συσχετισµός δύναµης, η σύ-
γκρουση, ο ανυποχώρητος ταξικός
αγώνας, θα καθορίσει την τελική
έκβαση. Εµείς έχουµε τη δύναµη να
τους σταµατήσουµε. Χωρίς εµάς γρα-
νάζι δε γυρνά.

ΣΣΥΥΝΝΕΕΝΝΟΟΧΧΗΗ  ηη  ΓΓΣΣΕΕΕΕ
Η ΓΣΕΕ αφού συµµετείχε στην ολοκλή-

ρωση του εγκλήµατος της κυβέρνησης που
χτύπησε τις Συλλογικές συµβάσεις, τώρα
δήθεν προσπαθεί µε επιστολή που έστειλε
στα συνδικάτα, να πείσει τους εργαζόµε-
νους ότι στην πράξη θα καταργήσει τα
µέτρα. Την ίδια στιγµή σπέρνει αυταπάτες,
καλλιεργεί αναµονή, όταν καταφεύγει στα
Ευρωπαϊκά δικαστήρια, και άλλους τέτοι-
ους θεσµούς που δεν είναι τίποτα άλλο
από αυτούς που τσακίζουν τη ζωή και τα δι-
καιώµατα της εργατικής τάξης.

Η ηγεσία της ΓΣΕΕ κοροϊδεύει την ερ-
γατική τάξη όταν είναι γνωστό ότι συµµε-
τείχε την προηγούµενη περίοδο στους
κοινωνικούς διαλόγους µε τους σφαγείς
των δικαιωµάτων µας ΣΕΒ και κυβέρνηση.

Καµιά εµπιστοσύνη στην ΓΣΕΕ,
στον κυβερνητικό και εργοδοτικό συν-
δικαλισµό. Συσπείρωση µε το ΠΑΜΕ,
οργάνωση της πάλης εργοστάσιο το ερ-
γοστάσιο, επιχείρηση την επιχείρηση
για να καταδικαστούν τα µέτρα, καµιά
µείωση µισθών και µεροκάµατων, υπο-
γραφή συλλογικών συµβάσεων µε αυ-
ξήσεις στους µισθούς.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ 511 ΕΥΡΩ ΜΕΙΚΤΑ
Αυτό µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα επεκταθεί σε όλους τους εργαζόµενους

Με άναρθρες κραυγές περί
«λαϊκισµού», «έλλειψης ρεα-

λισµού» και «ανεδαφικότητας» που
στόχο έχουν να σκεπάσουν τις ευ-
θύνες τους στην αφαίµαξη του λαού,
τα κόµµατα της συγκυβέρνησης και
ο ΛΑ.Ο.Σ., απέρριψαν 20/3 στην
Ολοµέλεια της Βουλής, την πρό-
ταση νόµου του ΚΚΕ για άµεση κα-
τάργηση των χαρατσιών (έκτακτη
εισφορά, τέλος ακινήτων µέσω ∆ΕΗ
και τέλος επιτηδεύµατος). 

Το ΚΚΕ, µε την πρόταση νόµου
που κατέθεσε, στοχεύει στην ανακού-
φιση της λαϊκής οικογένειας. Οµως ο
λαός πρέπει να οργανώσει την πάλη
του και να έρθει σε ρήξη µε τις πολιτι-
κές της ΕΕ και τα συµφέροντα του κε-
φαλαίου, επισήµαναν οι βουλευτές του
ΚΚΕ εισηγούµενοι την νοµοθετική
πρωτοβουλία. 

Σηµείωσαν ότι «η λεγόµενη φορο-
λογική µεταρρύθµιση, σχεδιάζει νέα
επίθεση στα λαϊκά εισοδήµατα», αφού
στοχεύει στο «να καταργηθεί το αφο-
ρολόγητο έτσι ώστε ακόµη και ο άνερ-
γος θα φορολογείται άµεσα», την ίδια
στιγµή που θεσµοθετούνται «νέες προ-
κλητικές φοροαπαλλαγές στο µεγάλο
κεφάλαιο», όπως η «µείωση φορολο-
γικών συντελεστών για τα νοµικά πρό-
σωπα από 24% στο 20%», ενώ «ήδη
υπάρχουν συζητήσεις για ακόµη µεγα-
λύτερη µείωση των φορολογικών συ-
ντελεστών».

Με τις τοποθετήσεις τους οι βου-
λευτές του ΚΚΕ ανέδειξαν τον ταξικό

χαρακτήρα της φορολογικής πολιτικής
της κυβέρνησης, που περιλαµβάνει και
τα χαράτσια και τόνισαν ότι η πρόταση
του ΚΚΕ «δεν είναι ξεκοµµένη από την
κατάσταση στην οποία έχετε φέρει τα
λαϊκά στρώµατα που δεν µπορούν
πλέον να καλύψουν βασικές τους ανά-
γκες».

Τη δική του συµβολή στην
εφαρµογή της κυβερνητικής

πολιτικής κατέθεσε το Συµβούλιο
της Επικρατείας, που  αποφάσισε
ότι είναι συνταγµατικό το χαράτσι
εάν έχει προσωρινό χαρακτήρα.

Με την απόφαση διαλύεται ακόµη
και η παραµικρή αυταπάτη περί δικαί-
ωσης από την αστική δικαιοσύνη, που
πλασάρουν κόµµατα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ
και φορείς όπως ο ∆ικηγορικός Σύλλο-
γος Αθήνας, ∆ήµοι, όργανα της Τοπι-
κής ∆ιοίκησης που είχαν καταθέσει τη
σχετική προσφυγή.

Η απόφαση έχει και δεύτερο σκέ-
λος που αφορά τη διακοπή ηλε-
κτροδότησης και λέει ότι είναι
αντισυνταγµατική η νοµοθετική
ρύθµιση που προβλέπει τη διακοπή
ρεύµατος αν δεν πληρωθεί το χαρά-
τσι.

Καθοριστικό ρόλο σ' αυτό το σκέλος
έπαιξε ο αγώνας ενάντια στα χαράτσια
και τη διακοπή ρεύµατος, από το τα-
ξικό συνδικαλιστικό κίνηµα, σωµατεία,
συνδικάτα, Λαϊκές Επιτροπές και Επι-
τροπές Αγώνα. Κάτω από την πίεση
αυτού του αγώνα ήδη Ειρηνοδικεία και
Πρωτοδικεία έχουν πάρει αποφάσεις
προσωρινής διαταγής µη διακοπής του
ρεύµατος. Αγώνας που πρέπει να συ-
νεχιστεί και να κλιµακωθεί, µε στόχο
την κατάργηση του χαρατσιού.

Γ Ι Α  Τ Ο  Τ Ε Λ Ο Σ  
« Α Λ Λ Η Λ Ε Γ Γ Υ Η Σ »

Το τέλος «αλληλεγγύης» για τα ει-
σοδήµατα του 2011 θα συνυπολο-

γισθεί και θα καταβληθεί µε το
εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης
2012. 

Για το εισόδηµα του 2012 και µετά θα
παρακρατείται από τον εργοδότη ή το
ασφαλιστικό Ταµείο για τους συνταξιού-
χους. Για το τέλος του 2010 που δεν έχει
πληρωθεί ούτε έχει γίνει ρύθµιση δίνεται
προθεσµία µέχρι 30 Μάρτη για τη ρύθµισή
του. 

Οι συνάδελφοι που δεν το έχουν πλη-
ρώσει, θα πρέπει να πάνε στις εφορίες
µέχρι 30 Μάρτη, γιατί στη συνέχεια θα αρ-
χίσουν να απειλούνται µε διάφορα µέτρα
καταναγκασµού (κατασχέσεις τραπεζικών
λογαριασµών κ.λπ.), που η παρεµπόδισή
τους απαιτεί διαδικασίες χρονοβόρες, δα-
πανηρές και µε αµφίβολα αποτελέσµατα. 

ΚΚΕ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΑΡΑΤΣΙΩΝ
Σ.τ.Ε.:  «Νόµιµο» το χαράτσι - ΟΧΙ στη διακοπή της ηλεκτροδότησης
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