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Οαπολογισµός και ο προ-
γραµµατισµός της Εκτελε-

στικής Επιτροπής, η εκλογή Γενικού
Γραµµατέα της ΠΝΟ και η εκλογή
αντιπροσώπων για το επερχόµενο
Συνέδριο της ΓΣΕΕ θέτουν επί τά-
πητος για άλλη µια φορά, σε συν-
θήκες ολόπλευρης όξυνσης των
ναυτεργατικών, εργατικών λαϊκών
προβληµάτων, σε συνθήκες παρα-
τεταµένης καπιταλιστικής οικονοµι-
κής κρίσης, τι συνδικαλιστικό κίνηµα
χρειαζόµαστε οι ναυτεργάτες και οι
εργαζόµενοι. Σε ποια βάση ενωνό-
µαστε και συγκροτούµε συνδικαλι-
στικές οργανώσεις των
εργαζοµένων, σε ποια κατεύθυνση
αγωνιζόµαστε.

Ενωνόµαστε στη βάση αντιµε-
τώπισης των ναυτεργατικών εργατι-
κών λαϊκών προβληµάτων, ενάντια
στο κεφάλαιο και τους πολιτικούς
συνδικαλιστικούς εκπροσώπους
του και συγκροτούµε γι’ αυτό το
λόγο ανεξάρτητες ενώσεις εργαζο-
µένων; Ή ενωνόµαστε στη βάση ότι
«κεφάλαιο και εργασία είναι κοινω-
νικοί εταίροι και το καλό του κεφα-
λαίου είναι και καλό για τους
εργαζόµενους»;

Είναι προφανές ότι η πλειοψη-
φία της ΠΝΟ, που αποτελείται από
τις συνδικαλιστικές παρατάξεις
ΠΑΣΚΕ – ∆ΑΚΕ – ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑ-
ΡΕΜΒΑΣΗ, που αντιστοιχούν στις
πολιτικές δυνάµεις κατά κύριο λόγο
ΠΑΣΟΚ – Ν∆ – ΣΥΡΙΖΑ, έχει επιλέ-
ξει τον κοινωνικό διάλογο των «ισό-
τιµων κοινωνικών εταίρων»
εγκλωβίζοντας ζωτικές δυνάµεις
στους εργαζόµενους και υπονοµεύ-
οντας την συνδικαλιστική οργά-
νωση και δράση, καλλιεργώντας τον
συντεχνιασµό και τον «ανεξάρτητο»
συνδικαλισµό και υπονοµεύει την
πολιτική ωρίµανση µέσα από τους
αγώνες, υπερασπιζόµενη τις αστι-
κές πολιτικές δυνάµεις και τον καπι-
ταλιστικό τρόπο παραγωγής.
∆ιακηρύσσουν την ενότητα «όλων»
σε όλους τους τόνους µε διάφορες
παραλλαγές και µισούν την ταξική
ενότητα των εργαζοµένων και την
συνδικαλιστική τους έκφραση.

Από το προηγούµενο συνέδριο
της ΠΝΟ αλλά και παλαιότερα ση-
µειώνονταν δύο τάσεις στη ναυτιλία,
αλλά και γενικότερα στην οικονοµία: 

α) να αυξάνονται η ναυτιλία σε

αριθµούς και χωρητικότητα σε όλες
τις κατηγορίες πλοίων, τα κέρδη του
κεφαλαίου µε πρωταγωνιστή το
εφοπλιστικό κεφάλαιο και 

β) να µειώνεται σχετικά αλλά και
απόλυτα η τιµή της εργατικής δύνα-
µης και των ναυτεργατών, η τιµή της
εργατικής δύναµης για την συντή-
ρηση και την αναπαραγωγή της. 

Αυτό γεννούσε τις προϋποθέ-
σεις για υπερσυσσώρευση κεφα-
λαίων και κρίση υπερπαραγωγής
εµπορευµάτων, έκφραζε την βασική
αντίθεση, που υπάρχει στην καπι-
ταλιστική κοινωνία, µεταξύ κεφα-
λαίου και εργασίας. Σε περίοδο
κερδοφορίας γεννούσε τις προϋπο-
θέσεις της οικονοµικής κρίσης,
όπου και ζούµε.

Το σ. κ. κίνηµα είχε και έχει υπο-
χρέωση να αποκαλύπτει τις αιτίες
και τα αποτελέσµατα του κοινωνικά
παραγόµενου προϊόντος, ποιος το
δηµιουργεί, που δεν είναι άλλος
από την εργατική δύναµη και ποιος
το ιδιοποιείται, που δεν είναι άλλος
από τον κεφαλαιοκράτη, τον καπι-
ταλιστή. Ασφαλώς η συνδικαλιστική
πλειοψηφία της ΓΣΕΕ, της Α∆Ε∆Υ,

της ΠΝΟ και άλλων συνδικαλιστι-
κών οργανώσεων δεν µπορεί να
ισχυρισθεί ότι συνέβαλε για να ανα-
δειχθεί η αιτία των προβληµάτων
που ζουν οι εργαζόµενοι και τα απο-
τελέσµατα που έχουν σήµερα. Αντι-
θέτως έκανε και κάνει ότι είναι
δυνατόν να συσκοτίζει τις αιτίες και
τα αποτελέσµατα για τους µισθω-

τούς, για να υπηρετεί τις
δυνάµεις του κεφαλαίου
και των πολιτικών εκπρο-
σώπων του.

Είναι δυνάµεις λόγω
και έργω του κυβερνητι-
κού εργοδοτικού συνδικα-
λισµού και χρησιµοποιούν
όλα τα µέσα, που έχουν
στη διάθεσή τους, παλιά
και νέα, και καταµερίζουν
τους ρόλους, απ’ την ωµή
βία κα την τροµοκρατία
κύρια µέσα στους χώρους
εργασίας, την διατήρηση

των ναυτικών φυλλαδίων ως κινητό
φάκελο, εκσυγχρονίζονται µε τα
black lists από τα computers, µέχρι
την παραχάραξη και την αλλοίωση
της οργανωµένης θέλησης και δρά-
σης. 

Ακραίο παράδειγµα είναι το κα-
ταστατικό της ΠΝΟ, ένα καταστα-
τικό και µια ναυτική νοµοθεσία που
θεσπίστηκε και διατηρείται τα πιο
µαύρα χρόνια για το ν. εργ. κίνηµα,
για τον εργαζόµενο λαό. Ισχύει εν
µέρει ο ν. 330/76 αλλά δεν ισχύουν
οι διατάξεις που καταργούσαν την
προϋπάρχουσα νοµοθεσία της χού-
ντας, πριν τη χούντα, του εµφυλίου,
των κυβερνήσεων του Καϊρου, της
δικτατορίας του Μεταξά, κα πιο
παλιά.

(Συνέχεια στη σελ. 2)

ΠΑΜΕ: ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΕΡΓΙΕΣ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ & 18 ΟΚΤΩΒΡΗ 2012

ΑΑγγώώννααςς  ππααννττοούύ  ξξεεσσηηκκωωµµόόςς  νναα  µµηηνν  ππττωωχχεεύύσσεειι  οο  λλααόόςς!!
Κάλεσµα για νέα απεργία 

8 Οµοσπονδίες και 13 Εργατικά Κέ-
ντρα, που συσπειρώνονται στο
ΠΑΜΕ, καλούν όλες τις συνδικαλιστικές
οργανώσεις της χώρας χωρίς καµία κα-
θυστέρηση να αποφασίσουν:
ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ 

ΝΕΩΝ ΒΑΡΒΑΡΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
● Να βουλιάξουν οι πλατείες και οι δρό-
µοι από τον κόσµο. Να µην έχουν προη-
γούµενο οι συγκεντρώσεις των ταξικών
συνδικάτων και του ΠΑΜΕ.
● Να νεκρώσουν τα εργοστάσια, τα για-
πιά, τα γραφεία, όλος ο κρατικός µηχανι-
σµός. Να µην κινηθεί ούτε ένα
λεωφορείο, τρένο, αεροπλάνο, καράβι,
να µην λειτουργήσει σχολείο και πανεπι-
στήµιο.
● Να µην ανοίξει µαγαζί, να µην κινηθεί
τρακτέρ. ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ
ΓΡΑΝΑΖΙ ∆Ε ΓΥΡΝΑ!
● Να δείξουν η εργατική τάξη και συνο-
λικά ο λαός την τεράστια δύναµή τους.
Να τροµοκρατήσουν τους εκβιαστές και
τους τροµοκράτες, ντόπιους και ξένους.
● Να δώσουµε όλες µας τις δυνάµεις για
µια τέτοια καθολικά γενική µαζική απερ-
γία. Τέτοια, που να δυσκολέψει πραγµα-
τικά την ψήφιση του αντιλαϊκού πακέτου.
Τέτοια, που ακόµα και αν ψηφιστούν τα
µέτρα να γίνει καταλύτης κλιµάκωσης της
πάλης και αφετηρία γενικότερων εξελί-
ξεων και ανασυγκρότησης του εργατικού
κινήµατος.
Απεργία που θα αποτελέσει σηµα-
ντικό βήµα στην πάλη για τη µαταί-
ωση, την παρεµπόδιση στην πράξη των
µέτρων αυτών σε κάθε τόπο δουλειάς. 

ΚΑΜΙΑ ΘΥΣΙΑ - ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΝΑ 
ΠΛΗΡΩΣΕΙ Η ΠΛΟΥΤΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ - ΠΕΠΡΝ - ΠΕΣ/ΝΑΤ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ
Έχουµε τη δύναµη να επιβάλουµε το δίκιο µας

Ηκυβέρνηση Ν∆ - ΠΑΣΟΚ - ∆ΗΜΑΡ σε συµπαι-
γνία µε την «τρόϊκα» των ιµπεριαλιστικών ορ-

γανισµών ∆ΝΤ - ΕΕ – ΕΚΤ κόβουν και ράβουν
καθηµερινά νέα κοστούµια στα µέτρα των κεφαλαιο-
κρατών και των µονοπωλίων, στέλνοντας τον λογαρια-
σµό στην εργατική τάξη, στους εργαζόµενους, τους
αυτοαπασχολούµενους επαγγελµατοβιοτέχνες, τους
φτωχούς αγρότες, τους συνταξιούχους, τη νεολαία. 

∆εν πάει άλλο! 
Καταργούν τον κατώτερο µισθό, τσακίζουν τις συλ-

λογικές συµβάσεις και ό,τι έχει αποµείνει από τις εργα-
σιακές σχέσεις και τα ασφαλιστικά – συνταξιοδοτικά
δικαιώµατα, τις κοινωνικές παροχές και την Υγεία, τα
επιδόµατα ανεργίας. Ταυτόχρονα προωθούν την εκ-
ποίηση της δηµόσιας περιουσίας, την ιδιωτικοποίηση
λιµανιών, µαρίνων, αιγιαλών, βραχονησίδων και νη-
σιών. Κατάργηση της 10µηνης δροµολόγησης πλοίων,
διάλυση του ακτοπλοϊκού συγκοινωνιακού δικτύου για
να παραδοθούν σε µονοπωλιακές ενώσεις, σε βάρος
του εργαζόµενου λαού και των συµφερόντων της
χώρας µας.

Εφοπλιστικό κεφάλαιο - κυβέρνηση πρωτοστα-
τούν στην άγρια επίθεση. Χαρακτηριστική είναι η
απάντηση του Υπουργού Ναυτιλίας στο εξώδικο της
ΠΝΟ, ότι «επιδιώκουµε τη συνεργασία µε τους κοι-
νωνικούς εταίρους της ναυτιλίας στη βάση της κοι-

νής αντίληψης των υφιστάµενων δηµοσιονοµικών
δυνατοτήτων», ενώ στο συνέδριο της International
Herald Tribune (15/10/2012) δήλωσε ότι «Το Υπουρ-
γείο Ναυτιλίας επεξεργάζεται διάφορες προτάσεις
ώστε να µειωθεί το κόστος του ελληνικού ναυτερ-
γατικού δυναµικού».

∆εν έχει υπογραφεί Συλλογική Σύµβαση Εργασίας
σε καµιά κατηγορία πλοίων. Προωθούν µειώσεις στις

αποδοχές των ναυτεργατών µέσα από ατοµικές
συµβάσεις εργασίας. 

Η καθυστέρηση της καταβολής των δεδουλευ-
µένων έχει γίνει πλέον µόνιµο φαινόµενο στην επι-
βατηγό ναυτιλία. Η «µαύρη», ανασφάλιστη
εργασία οργιάζει. Η ανεργία θεριεύει. 

Κλείνουν τις πόρτες των ΑΕΝ στους σπουδα-
στές, που µε ευθύνη του Υπουργείου Ναυτιλίας και
των εφοπλιστών δεν µπορούν να πραγµατοποιή-
σουν το εκπαιδευτικό ταξίδι. Καθηγητές δεν έχουν
προσληφθεί ακόµα  στις ΑΕΝ, στο ΚΕΣΕΝ. 

Οι µειώσεις των συντάξεων, τα χαράτσια, η φο-
ροληστεία, η ακρίβεια και η συµµετοχή σε φάρµακα

και εξετάσεις, οδηγούν τους εργαζόµενους και τους συ-
νταξιούχους στην εξαθλίωση.

Συνένοχοι γι’ αυτή την τραγική κατάσταση είναι οι
συνδικαλιστικές δυνάµεις ΠΑΣΚΕ – ∆ΑΚΕ – ΑΥΤΟ-
ΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, που αποτελούν πλειοψηφίες σε
ΓΣΕΕ – Α∆Ε∆Υ – ΕΚΠ – ΠΝΟ. Οι εκπρόσωποι του ερ-
γοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισµού παραµένουν
προσηλωµένοι στο δόγµα της τριµερούς συνεργασίας
και του κοινωνικού εταιρισµού. Καλλιεργούν συγχύσεις
και αυταπάτες.

Nα µη δεχτούµε τη σύγχρονη σκλαβιά! 
Κανένας ναυτεργάτης, άνεργος, συνταξιούχος,

σπουδαστής δεν πρέπει να µείνει αµέτοχος στους αγώ-
νες που γίνονται. 

Εµείς είµαστε πιο πολλοί, είµαστε η πλειοψη-
φία που υποφέρει. Έχουµε τη δύναµη να επιβάλ-
λουµε το δίκιο µας!

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΚΚΕ
Με πείσµα στη µάχη για ενίσχυση 
της δύναµής τους οι  ναυτεργάτες

Το  ΚΚΕ, η Κ.Ο. Ναυτερ-
γατών απευθύνεται

στους ναυτεργάτες  σε όλους
τους εργαζόµενους που υπο-
φέρουν σήµερα από την  επί-
θεση των µονοπωλίων,  της
Ε.Ε.  και   τ ις  κυβερνήσεις
τους και  τους καλεί  να ενι -
σχύσουν και  οικονοµικά το
κόµµα.

Συνάδελφοι ,  το ΚΚΕ περνά
µια δύσκολη ο ικονοµικά πε-
ρίοδο σαν συνέπεια και  της οι-
κονοµικής  καπιταλ ιστ ικής
κρίσης  κα ι  από την πολιτ ική
επίθεση που δέχτηκε η περιο-
ρισµένη οικονοµική δραστηριό-
τητά του,  προκε ιµένου να
εκδίδε ι  τα έντυπά του,  το «Ρι-
ζοσπάστη» και  το πολιτ ικό β ι -
βλ ίο            µέσω της
«Τυποεκδοτ ικής»,  να δ ιατηρε ί
το ραδιόφωνο και  την τηλεό-
ραση του «902». 

Η κρ ίση δυσκολεύε ι  κα ι  τ ις
δραστηριότητες του ΚΚΕ,
παρά τ ις  περικοπές που υπο-
χρεώθηκε να κάνε ι ,  όπως το
κλε ίσ ιµο της τηλεόρασης του
«902».  Ενώ ο ι  ανάγκες ε ίνα ι
µεγάλες τα έσοδα έχουν περιο-
ριστε ί  αρκετά.

Βασική πηγή των ο ικονοµι -
κών πόρων του ΚΚΕ ε ίνα ι  ο ι
εν ισχύσε ις  των εργαζοµένων,
ο ι  συνδροµές των µελών του,
ο ι  µ ισθοί  των βουλευτών και
ευρωβουλευτών του, τα έσοδα
από τα δηµόσια αξιώµατα που
έχουν στελέχη και  µέλη του.

Ενισχύοντας το ΚΚΕ ενι -
σχύεις την πάλη ενάντια στα
µέτρα, την προοπτική να νι-
κήσει ο λαός.

Το ΚΚΕ καλεί  κάθε τ ίµ ιο ερ-
γάτη,  αγωνιστή,  τους νέους,
τ ις γυναίκες των λαϊκών στρω-
µάτων,  κάθε προοδευτ ικό,  να
σταθε ί  δ ίπλα στο Κόµµα της
εργατ ικής τάξης,  ανεξάρτητα
αν συµφωνεί  σε όλα µαζί  του.

Αδύνατο ΚΚΕ σηµαίνε ι  δυ-
νατές οι  δυνάµεις της πλουτο-
κρατ ίας κα ι  της ΕΕ γ ια να
ποδοπατάνε το λαό,  µην το
επιτρέψουµε!

∆ίνουµε όλες τ ις  δυνάµε ις
µας γ ια  την υπερκάλυψη των
πλάνων.  Οι  δυσκολίες  που
ζουν τα λα ϊκά νο ικοκυριά,
απαιτούν από όλους να κά-
νουµε πολλαπλάσια δουλειά.  

Απευθυνόµαστε ιδ ια ί τερα
στην Εργατ ική τάξη στους
Ναυτεργάτες  γ ιατ ί  πρώτα και
κύρια το ΚΚΕ  προέρχεται  από
αυτήν και  τα συµφέροντα της
µε συνέπεια κα ι  αν ιδ ιοτέλε ια
εξυπηρετε ί  στα πάνω από 90
χρόνια ζωής του.

(Συνέχεια στη Σελ.  3)

Αδιέξοδα στη
διαχείριση της κρίσης

Παρά τις "ενέσεις αισιοδοξίας"
στο κείµενο των συµπερασµά-

των της Συνόδου, για την δήθεν "ση-
µαντική πρόοδο στην εκτέλεση" του
«Συµφώνου Ανάπτυξης και Απασχό-
λησης», που υιοθετήθηκε από τη Σύ-
νοδο Κορυφής του Ιουνίου, το γεγονός
είναι ότι ο "θησαυρός" αποδείχτηκε
"άνθρακας". 

Από τα περιβόητα 120 δισ. ευρώ
που θα κατευθύνονταν στην "ανά-
πτυξη", τα µόνα χρήµατα που έχουν
εκταµιευτεί µέχρι σήµερα είναι 110
εκατοµµύρια ευρώ µε τη µορφή των
"Οµολόγων Χρηµατοδότησης
Έργων", δηλαδή απευθείας ζεστό
χρήµα στους µονοπωλιακούς οµίλους
µε την εγγύηση της ΕΕ και των κρα-
τών µελών.

Η ευρωενωσιακή χρηµατοδότηση
θα κατευθυνθεί σε δράσεις και τοµείς
που υπόσχονται υψηλή κερδοφορία
για το κεφάλαιο, µακριά από τις λαϊκές
ανάγκες και τα προβλήµατα των εργα-
ζοµένων…. µε: 

Νέες φοροελαφρύνσεις και φορο-
απαλλαγές για τις µεγάλες καπιταλι-
στικές επιχειρήσεις και διεθνικούς
οµίλους. 

Προώθηση των Συµφωνιών Ελεύ-
θερου Εµπορίου και των Ζωνών Ελεύ-
θερων Συναλλαγών µε τρίτες χώρες,
για την στήριξη των εξαγωγικών δρα-
στηριοτήτων των µονοπωλίων, µε έµ-
φαση τις υπό διαπραγµάτευση
συµφωνίες της ΕΕ µε την Ιαπωνία, τον
Καναδά, την Σιγκαπούρη και τις χώρες
της Νότιας Μεσογείου. 

Αναγκαία προϋπόθεση για την
αποτελεσµατική προώθηση όλων των
πιο πάνω στοχεύσεων, για την µονο-
πωλιακή κερδοφορία, είναι η ακόµη
µεγαλύτερη µείωση της τιµής της ερ-
γατικής δύναµης σε όλα τα κράτη µέλη
της ΕΕ. 

Αυτό είναι το µοναδικό σηµείο
απόλυτης σύµπτωσης όλων των αστι-
κών κυβερνήσεων της ΕΕ - κεντροδε-
ξιών και κεντοαριστερών. Να
φτηνύνουν στο κατώτερο δυνατό όριο
την τιµή της εργατικής δύναµης, να µε-
γαλώσουν τον εφεδρικό στρατό εργα-
σίας, καταστρέφοντας εργατική
δύναµη που την πετάνε στο περιθώ-
ριο της ανεργίας, να τσακίσουν τη ζωή
και τα δικαιώµατα της εργατικής τάξης
για να ανταπεξέλθουν στον ανελέητο
παγκόσµιο µονοπωλιακό ανταγωνι-
σµό µε τα άλλα παραδοσιακά ιµπερια-
λιστικά κέντρα και τις δυναµικά
ανερχόµενες καπιταλιστικές χώρες µε
πάµφθηνη εργατική δύναµη. 

Η ανάπτυξη που "υπόσχονται" ση-
µαίνει ένταση του βαθµού εκµετάλλευ-
σης της εργατικής τάξης για τα κέρδη
του κεφαλαίου, εξάπλωση της ανερ-
γίας και της φτώχειας για τον εργαζό-
µενο λαό. 

Από εκεί και πέρα, στο επίπεδο
της αστικής διαχείρισης της κρίσης,
την έκταση και την προέλευση της κα-
ταστροφής κεφαλαίου που είναι απα-
ραίτητη για το ξεπέρασµα της
καπιταλιστικής κρίσης, οι ανταγωνι-
σµοί και οι αντιθέσεις ανάµεσα στις
αστικές τάξεις των κρατών µελών της
ΕΕ, ιδίως των ισχυρότερων καπιταλι-
στικών χωρών, δείχνουν να γίνονται
αξεπέραστες. 

(Συνέχεια στη σελ. 2)

Οι διεργασίες πριν και στη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής της
ΕΕ της 18-19 Οκτώβρη 2012, καθώς και τα αποτελέσµατά της,

ανέδειξαν ανάγλυφα το βάθος και την ένταση της όξυνσης των εν-
δοϊµπεριαλιστικών αντιθέσεων στο εσωτερικό της ΕΕ, στο έδαφος
των αδιεξόδων της καπιταλιστικής διαχείρισης της κρίσης. Οι αντι-
θέσεις και οι ανταγωνισµοί οξύνονται διαρκώς µεταξύ των κρατών
µελών της ΕΕ, για τον επιµερισµό των βαρών της καπιταλιστικής κρί-
σης, τη καταστροφή κεφαλαίου, ενώ ταυτόχρονα ενισχύονται οι φυ-
γόκεντρες δυνάµεις στην ευρωζώνη και στην ΕΕ.

Οσυµβιβασµός της Συνόδου Κορυφής του Ιουνίου 2012 βρί-
σκεται ήδη στον αέρα αφήνοντας εκτεθειµένους τόσο τους

αστούς αναλυτές και δηµοσιολόγους, τη συγκυβέρνηση Ν∆-ΠΑΣΟΚ-
∆ΗΜΑΡ που την βάφτιζαν ως "ιστορική", όσο και τους οπορτουνι-
στές του ΣΥΡΙΖΑ, που πανηγύριζαν για το "µέτωπο του Νότου" και τη
διαπραγµατευτική δεινότητα των αστών πρωθυπουργών Γαλλίας,
Ιταλίας, Ισπανίας (σε αντίθεση µε την... διαπραγµατευτική ανικανό-
τητα της Ελληνικής συγκυβέρνησης) και τη δήθεν "περήφανη νίκη"
απέναντι στην A. Μέρκελ. 

ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Όξυνση των αντιθέσεων και ένταση της αντιλαϊκης πολιτικής

Χιλιάδες απεργοί εργάτες, άνεργοι, συ-
νταξιούχοι, αυτοαπασχολούµενοι και

µικροί ΕΒΕ, φτωχοί αγρότες, νέοι και γυναίκες
διαδήλωσαν σε ολόκληρη τη χώρα µε το
ΠΑΜΕ, στις 24ωρες γενικές απεργίες 26 Σε-
πτέµβρη και 18 Οκτώβρη 2012, συγκροτώντας
κάποιες από τις µαζικότερες κινητοποιήσεις
των τελευταίων χρόνων και αναδεικνύοντας
πόσο επιτακτικό είναι να δυναµώσει αποφα-
σιστικά η αντιπαράθεση µε τα συµφέροντα και
την προπαγάνδα της πλουτοκρατίας, καταρχήν
στους τόπους δουλειάς. Τα συνθήµατα, η συµ-
µετοχή αλλά και η προετοιµασία µέσα από την
οποία ολοκληρώθηκαν µε επιτυχία οι κινητο-
ποιήσεις, βεβαίωσαν την ανάγκη να δυναµώ-
σει η αντιµονοπωλιακή συσπείρωση, µαζί µε
το ΠΑΜΕ, την ΠΑΣΥ, την ΠΑΣΕΒΕ, την ΟΓΕ και
το ΜΑΣ.

Στο πρώτο λιµάνι της χώρας, την εργα-
τούπολη του  Πειραιά, εντυπωσιακά σε

µαζικότητα και µε «νέο αίµα» στις γραµµές
τους, ήταν τα µπλοκ των εργαζοµένων της Ναυ-
πηγοεπισκευαστικής Ζώνης, των ναυτεργατών,
των εµποροϋπαλλήλων και των εργαζόµενων
στα εργοστάσια ελαιοσαπουνοποιϊας. Μαζική
ήταν και η συµµετοχή των οδηγών φορτηγών,
των εργαζοµένων στον επισιτισµό - τουρισµό
και των οικοδόµων. Ξεχωριστή ήταν η παρου-
σία των γυναικών στα µπλοκ των γυναικείων
Συλλόγων - µελών της ΟΓΕ. Τη δική τους θέση
είχαν οι εργαζόµενοι από τους δήµους του Πει-
ραιά, οι Λαϊκές Επιτροπές και οι Επιτροπές
Ανέργων. Ενώ τον τόνο µε τον παλµό και τη ζω-
ντάνια τους έδιναν οι µαθητές από σχολεία του
Πειραιά και οι φοιτητές του Πανεπιστηµίου Πει-
ραιά.

Οι απεργιακές φρουρές είχαν πάρει θέση
από τα ξηµερώµατα στους καταπέλτες

των πλοίων και στις πύλες των εργοστασίων.
Έκλεισε η επιχείρηση µετάλλου DOMUS και οι
εργαζόµενοι συµµετείχαν στην κινητοποίηση.
Κλειστά έµειναν τα εργοστάσια ΜΙΝΕΡΒΑ,
ΛΕΒΕΡ, ΕΛΑΙΣ, ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ, ΠΙΤΣΟΣ, ενώ
µαζική ήταν η συµµετοχή στην απεργία και στην
κινητοποίηση και των εργαζοµένων στο πολυκα-
τάστηµα ΝΟΤΟΣ ΓΚΑΛΕΡΙ. Στις απεργιακές συ-
γκεντρώσεις του Πειραιά, οµιλητές ήταν: Στις 26
Σεπτέµβρη ο πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ Σάββας Τσι-
µπόγλου και στις 18 Οκτώβρη ο Θανάσης Πανα-
γιωτόπουλος, από τη Συντονιστική Επιτροπή
Αγώνα Ναυπηγικής Βιοµηχανίας και πρόεδρος
του Σωµατείου Ηλεκτρολόγων Πλοίων. Ακολού-
θησαν πορείες στο κέντρο του Πειραιά που κατέ-
ληξαν στο λιµάνι, ενισχύοντας την περιφρούρηση
στα καράβια.

Μαζική συµµετοχή Μπροστά στο Γενικό Συµβούλιο 1/11 & το Τακτικό Συνέδριο 3-4/12 της ΠΝΟ 
ΤΑΞΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΛΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΤΕΣ ΤΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ:
21 Νοέµβρη, Τετάρτη, 10:30 πµ,

στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΠΕΜΕΝ
(Μπουµπουλίνας 21, Πειραιά)

θα γίνει η Β’ Τακτική Γενική Συνέλευση
της ΠΕΜΕΝ, 

µε θέµατα: 
●      Απολογισµός και προγραµµατισµός 

δράσης της διοίκησης.
●    Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής.

ΜΑΓΕΙΡΟΙ:
26 Νοέµβρη, ∆ευτέρα, 09:00 πµ, στην

αίθουσα συνελεύσεων του Μεγάρου της
ΠΝΟ, Κολοκοτρώνη 132 (2ος όροφος)
Πειραιά, θα γίνει η Β’ Τακτική Γενική

Συνέλευση της ΠΕΕΜΑΓΕΝ, µε θέµατα:

●      ∆ιοικητικός απολογισµός και προ-
γραµµατισµός δράσης.

●     Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής 
Αρχαιρεσιών.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
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Στις 18 Οκτώβρη οι διαδηλωτές
του ΠΑΜΕ τήρησαν ενός λε-

πτού σιγή στη µνήµη του οικοδόµου
αγωνιστή ∆ηµήτρη Κοτζαρίδη, που

έχασε τη ζωή του, 20 Οκτώβρη 2011,
από τα χηµικά της αστυνοµίας κατά τη
δολοφονική επίθεση κατά του ΠΑΜΕ

από φασιστικές παρακρατικές οµάδες.

Ένας νεκρός και 6 τραυµατίες από
έκρηξη του µηχανισµού εκτό-

ξευση πυροτεχνηµάτων, που σηµειώ-
θηκε το Σάββατο 6 Οκτώβρη στο Ε/Γ –
Τ/Ρ σκάφος «EVA» κατά την είσοδο στο
λιµάνι Μανδράκι της Κω. 

Νεκρός είναι ο 51χρονος καπετάνιος
Σάββας Θεολόγου, ο οποίος ήταν και
πλοιοκτήτης του σκάφους.

Το σκάφος έβαλε στο λιµάνι ένας
συγγενής του καπετάνιου απόφοιτος των
ΑΕΝ. 

Το τραγικό συµβάν αναδεικνύει τις
οδυνηρές συνέπειες που έχει και για την
ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θά-
λασσα η φιλοεφοπλιστική πολιτική, δε-
δοµένου ότι η συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ -
Ν∆ - ΛΑ.Ο.Σ. είχε ψηφίσει στη βουλή
νόµο, ο οποίος ανάµεσα στα άλλα προ-
νόµια για τους ιδιοκτήτες των τουριστι-
κών σκαφών αναψυχής (π.χ. νέες
φοροαπαλλαγές) ήταν η άδεια να ταξι-
δεύουν χωρίς να έχουν συγκροτηµένο
πλήρωµα, παρά το γεγονός ότι µεταφέ-
ρουν δεκάδες επιβάτες!

Κυριακή 11 Νοέµβρη, 10 πµ – 4 µµ 
Αγ. Φιλοθέης 5β, Πλατεία Μητροπόλεως

∆∆ιιααθθέέττοουυµµεε  ττοο  ααίίµµαα  µµααςς  
γγιιαα  ττιιςς  ααννάάγγκκεεςς  ττηηςς  ττάάξξηηςς  µµααςς..  

∆∆υυννααµµώώννοουυµµεε  ττηηνν  ααλλλληηλλεεγγγγύύηη..

Αποκαλυπτικά τα στοιχεία που κατά καιρούς δηµοσι-
εύονται για τον ελληνόκτητο εµπορικό στόλο. Σύµ-

φωνα µε έκθεση της «Petrofin», η δύναµη του στόλου τον
Οκτώβρη του 2012 ανέρχεται σε 4.577 πλοία 263.635.420
dwt. Τα αντίστοιχα µεγέθη για το 2011 είναι 4.714 πλοία
256.174.041 dwt. 

∆είκτες που φανερώνουν την ισχυροποίηση του στόλου
και αυτό ανεξάρτητα από τις αυξοµειώσεις του αριθµού των
πλοίων, που στην 5ετία κυµαίνεται συν-πλην 100-150 πλοία
το χρόνο, είναι:

-1. Η συνεχής –χρόνο µε το χρόνο- (και µέσα στην κρίση)
αύξηση της µεταφορικής του δύναµης. Περίπου 10 εκατοµ
τόνοι κατά µέσον όρο την τελευταία διετία και συγκεκριµένα
από 208 εκατοµ dwt το 2007 σε 264 εκατοµ dwt το 2012.

-2. Η σταθερή αύξηση της µέσης χωρητικότητας (µεγα-
λύτερα πλοία).

-3. Ο µέσος όρος ηλικίας του στόλου, που έπεσε στα
14,7 χρόνια από 15,9 το 2011 και 18,4 το 2008.

-4. Η αυξανόµενη συµµετοχή των Ελλήνων εφοπλιστών
σε εξειδικευµένους τύπους πλοίων, όπως Containers,
LPG/LNGχηµικά κ.α.

Εκείνο όµως που χαρακτηρίζει την ισχυρή θέση των Ελ-
λήνων εφοπλιστών είναι τα γεµάτα θησαυροφυλάκιά τους.
Πρωταγωνιστούν στις αγορές πλοίων, µια και η πτώση των
τιµών δίνει ευκαιρίες απόκτησης πλοίων νέας ηλικίας. Ιδιαί-
τερα αυτών που οι εντολοδόχοι τους αδυνατούν να τα πα-
ραλάβουν από τα ναυπηγεία, λόγω έλλειψης χρηµάτων. 

Πλέον χαρακτηριστική, αλλά όχι µοναδική, περίπτωση
διαθέσιµης ρευστότητας είναι η παρέµβαση της «ENESEL»
(Αντ. Λεµός) στη χρηµατοδότηση µε 1,2 δισεκ δολάρια της
ναυπήγησης 10 πλοίων Containers στη Ν. Κορέα για λογα-
ριασµό της ταϊβανέζικης EVERGREEN. 

Εξ ίσου δηλωτική της διαθέσιµης ρευστότητας είναι και
η δυναµική παρουσία των Ελλήνων εφοπλιστών µε µαζικές
παραγγελίες στα εξειδικευµένα και πολύ ακριβά πλοία LNG
(150 έως 200 εκατοµ δολάρια κάθε πλοίο), όπως των: 

KRISTEN-MARAN GAS (Αγγελικούσης) µε 11 πλοία,
GASLOG (Π. Λιβανός) µε 8 πλοία, ALMI (Φωστηρόπουλος)
µε 8 πλοία, DYNAGAS (Προκοπίου) µε 6 πλοία κ.α. Επίσης
η παρουσία σε υψηλού κόστους επενδύσεις στην εξόρυξη
πετρελαίου, όπως των Ocean Ring (Οικονόµου), Metrostar
(Θ. Αγγελόπουλος).

Ακόµα, σύµφωνα µε στοιχεία της Alliend Shipbroking, το
πρώτο 8µηνο του 2012 οι Έλληνες εφοπλιστές διέθεσαν 2,29
δισεκ δολάρια για την απόκτηση 125 πλοίων, ενώ το αντί-
στοιχο διάστηµα πέρυσι διέθεσαν 2,66 δισεκ δολ. Για την
αγορά 102 πλοίων.

Η ισχυρή οικονοµική θέση των Ελλήνων εφοπλιστών κα-
θόλου δεν τους εµποδίζει από το να ετοιµάζονται να αποδε-
κατίσουν τους ήδη ελάχιστους εναποµείναντες Έλληνες
ναυτεργάτες (δηλαδή ναυτεργάτες µε συγκροτηµένα µισθο-
λογικά, ασφαλιστικά, συνδικαλιστικά δικαιώµατα), αλλά και
να µετακυλήσουν στις πλάτες των ναυτεργατών τη δική τους
συµµετοχή στην αύξηση των φορολογικών εσόδων, που
όπως δήλωσαν κατά την πρόσφατη συνάντησή τους µε το
πρωθυπουργό είναι διατεθειµένοι να πράξουν.

Αυτά δείχνουν οι στοχευµένες και κατευθυνόµενες δη-
µοσιεύσεις των «ανεξάρτητων» δηµοσιογράφων, που συ-
γκρίνουν αποδοχές Ελλήνων µε Φιλιππινέζων κ.α. ή τα
σενάρια για οργανικές συνθέσεις …ασφαλείας (λες και πε-
ρισσεύει κανείς στο πλοίο σε καταστάσεις κινδύνου), της κα-
τάργησης των Σ.Σ.Ε. και την καθιέρωση χωριστής για κάθε
πλοίο Σύµβασης κ.α.

Αυτός είναι ο καπιταλισµός. Και οι εφοπλιστές εξέχον
τµήµα της πλουτοκρατίας. 

Ας το συνειδητοποιήσουν αυτό οι ναυτεργάτες. 
Η επιλογή του καθενός όσον αφορά στη στάση του απέ-

ναντι στην επίθεση κυβέρνησης – εφοπλιστών, η τοποθέ-
τησή του στο πλευρό αυτών που αντιπαλεύουν αυτήν την
επίθεση, είναι καθοριστική για το µέλλον το δικό τους και
των παιδιών τους.

Οκτώβρης 2012
Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ε Σ :

∆υναµώνουν και αυξάνουν 
τα πλούτη και στην κρίση

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

Ν

Στη µνήµη του Παναγιώτη ΒΑΣΙΛΑ, 
ο Ετεοκλής Σαµοϊλης 

προσφέρει στη «Ν»  40 ευρώ

Η ύλη του παρόντος 
φύλου έκλεισε 27 Οκτώβρη

(Συνέχεια από τη σελ. 1)
 

Οικονοµική και 
νοµισµατική ένωση

Τους ανταγωνισµούς αυτούς απηχεί το
δεύτερο τµήµα των συµπερασµάτων της
Συνόδου Κορυφής για το σχέδιο εµβάθυν-
σης της ΟΝΕ, που παρουσίασε µε “ενδιά-
µεση” έκθεσή του ο Πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, Χ. Βαν Ροµπάι
(σε συνεργασία µε τους Προέδρους της
Επιτροπής, του Eurogroup και της ΕΚΤ),
αλλά και το έντονο παρασκήνιο πριν και
µετά την παρουσίασή της. Το σχέδιο
«προς µία πραγµατική οικονοµική και
νοµισµατική ένωση», η τελική έκθεση
του οποίου αναµένεται στη Σύνοδο του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 12 – 13 ∆εκεµ-
βρίου 2012, επιχειρεί να δώσει µια µακρο-
πρόθεσµη απάντηση για τη µελλοντική
δοµή, µορφή και λειτουργία της ευρωζώ-
νης και της ΕΕ, από την σκοπιά της υπη-
ρέτησης των αναγκών και των σχεδιασµών
του κεφαλαίου….

Τέσσερις είναι οι αλληλοδιαπλεκόµενοι
πυλώνες αυτού του σχεδίου:

1. Ολοκληρωµένο Χρηµατοοικονο-
µικό Πλαίσιο. 

Σ΄ αυτό περιλαµβάνεται: α) Η δηµι-
ουργία µίας Ενιαίας Εποπτικής Αρχής
των τραπεζών που θα λειτουργεί στο πλαί-
σιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε-
ζας. Η δηµιουργία της έχει τεθεί σαν
απαραίτητη προϋπόθεση για
να επιτραπεί η απευθείας
παροχή ζεστού χρήµατος
για την ανακεφαλαιοποίηση
των Τραπεζών από τον Ευ-
ρωπαϊκό Μηχανισµό Στήρι-
ξης (ΕSM/EΜΣ). Η Γαλλία
και οι υπερχρεωµένες
χώρες (Ιρλανδία, Ιταλία,
Ισπανία, Ελλάδα) επείγονται
να λειτουργήσει η Εποπτική
Αρχή για τις Τράπεζες, ώστε
να ανοίξει γρηγορότερα ο
δρόµος για την ανακεφαλαι-
οποίηση των Τραπεζών τους
από τον ΕΜΣ. 

Η Γερµανία όµως δεν φαίνεται να βιά-
ζεται καθόλου και µε το πρόσχηµα ότι προ-
έχει η ποιότητα του µηχανισµού αυτού,
τρενάρει τη σύστασή του και συνακόλουθα
και την παροχή ζεστού χρήµατος στις τρά-
πεζες από τον ΕΜΣ. 

Από την άλλη ο Βρετανός πρωθυπουρ-
γός Ντέιβιντ Κάµερον, όπως χαρακτηρι-
στικά ανέφερε και το BBC, πήγε στις
Βρυξέλλες µε σκοπό να προστατέψει τις
βρετανικές τράπεζες. 

β) Εκπόνηση και εφαρµογή από την
υπάρχουσα ήδη Ευρωπαϊκή Αρχή τρα-
πεζών (που παίζει ρόλο συντονισµού των
αντίστοιχων εθνικών εποπτικών αρχών)
ενός κοινού εγχειριδίου κανόνων των επο-
πτικών πρακτικών και στα 27 κράτη µέλη.
γ) Σύσταση µιας Ενιαίας Αρχής Εξυ-
γίανσης των τραπεζών, η οποία θα ανα-
λάβει ουσιαστικά τη συντεταγµένη
πτώχευση (και µε εξαγορές, συγχωνεύ-
σεις) των τραπεζών.

2. Ολοκληρωµένο ∆ηµοσιονοµικό
Πλαίσιο.

Εδώ προτείνεται η δηµιουργία ενός
Ταµείου (ή όπως ονοµάζεται στην ιδιά-
ζουσα ευρωενωσιακή αργκό µιας “∆ηµο-
σιονοµικής Ικανότητας”) για την
“πρόληψη µη βιώσιµων δηµοσιονοµικών
εξελίξεων”. Η φράση που περιλαµβανόταν
στο σχέδιο συµπερασµάτων ότι θα αποτε-
λεί και “µηχανισµό για τη δηµοσιονο-
µική αλληλεγγύη” απαλείφτηκε στο
τελικό κείµενο ύστερα από απαίτηση της
Γερµανίας.

3. Ολοκληρωµένο Πλαίσιο Οικονο-
µικής Πολιτικής. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύ-
σταση και τη λειτουργία των παραπάνω
µηχανισµών “διάσωσης” - ελεγχόµενης
χρεοκοπίας είναι η εκχώρηση ακόµη πε-
ρισσότερων κυριαρχικών δικαιωµάτων των
κρατών µελών στα ευρωενωσιακά όργανα.
(έλεγχος των προϋπολογισµών, συστάσεις
ανά χώρα, κυρώσεις στα κράτη-µέλη µε
δηµοσιονοµικές ή “µακροοικονοµικές” ανι-

σορροπίες.
4. Επιβολή Μνηµονίων σε όλα τα

κράτη µέλη. 
Όπως αναφέρεται στην έκθεση Βαν Ρο-

µπάι και στο κείµενο των συµπερασµάτων
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου πρέπει να
διερευνηθεί η δυνατότητα “τα κράτη µέλη
της ευρωζώνης να συνάπτουν µεµονω-
µένες συµφωνίες συµβατικού χαρα-
κτήρα µε τα θεσµικά όργανα της ΕΕ
σχετικά µε τις µεταρρυθµίσεις για την
προώθηση της ανάπτυξης και την
απασχόληση στις χώρες αυτές τις
οποίες δεσµεύονται να πραγµατοποι-
ήσουν και την εφαρµογή τους. Πρόκει-
ται δηλαδή για την επιβολή
«µνηµονιακών συµβάσεων» σε όλα τα
κράτη µέλη για την προώθηση των καπι-
ταλιστικών αναδιαρθρώσεων και την επι-
βολή βάρβαρων αντεργατικών -
αντιλαϊκών µέτρων στους λαούς τους.

Χρεοκοπία 
του συστήµατος

Επιβεβαιώνεται ακόµη µια φορά η θέση
του ΚΚΕ ότι η βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική
αποτελεί στρατηγική επιλογή κεφαλαίου-
ΕΕ-αστικών κυβερνήσεων και εφαρµόζεται
µε συγκροτηµένο τρόπο σε όλα τα κράτη
µέλη της ΕΕ, ανεξάρτητα από την ύπαρξη
δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων ή του ύψους
του δηµόσιου χρέους τους.

Όλες οι “ιδέες” και τα σχέδια που κα-
ταστρώνουν το κεφάλαιο και το πολιτικό
προσωπικό του για την αντιµετώπισή της
κρίσης, επιβεβαιώνουν την χρεοκοπία του
καπιταλιστικού δρόµου ανάπτυξης. Κα-
νένα σχέδιο δεν µπορεί να αντιµετωπίσει
τις νοµοτέλειες της καπιταλιστικής οικονο-
µίας, το νόµο της ανισόµετρης καπιταλι-
στικής ανάπτυξης που βαθαίνει ακόµη
περισσότερο στις συνθήκες της οικονοµι-
κής κρίσης. Στο έδαφος αυτής της ανισο-
µετρίας αναπτύσσονται οι συγκρούσεις και
οι ανταγωνισµοί των αστικών τάξεων των
κρατών µελών της ΕΕ. Νέος γύρος αντι-
παράθεσης αναµένεται τον επόµενο µήνα,
οπότε έχει προγραµµατιστεί για τις 22/23-
11-12 νέα Σύνοδος Κορυφής για να βρεθεί
συµβιβασµός για το Πολυετές ∆ηµοσιο-
νοµικό Πλαίσιο. 

Το Ηνωµένο Βασίλειο και άλλες χώρες
που κινούνται στην ίδια γραµµή απαιτούν
µείωση του ευρωενωσιακού προϋπολογι-
σµού και “ξεχωριστό προϋπολογισµό της
ευρωζώνης”, αφού η ίδια δεν συµµετέχει
στην ΟΝΕ. Το ενδεχόµενο αυτό δηµιουργεί
εφιάλτες στις υπερχρεωµένες χώρες που
πασχίζουν να αποσπάσουν κονδύλια για να
ενισχύσουν τα δικά τους µονοπώλια.

Οι ιµπεριαλιστικοί ανταγωνισµοί   και οι
σχέσεις της  ΕΕ  µε  τους στρατηγικούς  κατ’
ευφηµισµό  εταίρους  της ( ΗΠΑ, Κίνα, Ια-
πωνία, Ρωσία, Ινδία),   καθώς και   οι   επεµ-
βάσεις  στη Συρία, το Ιράν  και το Μάλι, που
καταγράφονται  στα συµπεράσµατα  του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου,  αυξάνουν τους
κινδύνους γενικευµένου πολέµου   µε   ολέ-
θριες συνέπειες για τους λαούς. 

Τα αδιέξοδα της καπιταλιστικής διαχεί-
ρισης περιπλέκονται και από την αυξανό-
µενη ανησυχία για το ξέσπασµα νέας
συγχρονισµένης καπιταλιστικής κρίσης σε
παγκόσµιο επίπεδο. Οι προσπάθειες εµβά-
θυνσης της ΟΝΕ σε οικονοµικό και πολι-
τικό επίπεδο έρχονται αντιµέτωπες µε την
ενίσχυση φυγόκεντρων τάσεων, καθώς
τµήµατα του κεφαλαίου επανεξετάζουν τη
σχέση κόστους-οφέλους από τη συµµε-

τοχή τους στο κοινό νόµισµα. 
Η καπιταλιστική διαχείριση της κρίσης

στην ΕΕ σκοντάφτει στην ανειρήνευτη σύ-
γκρουση των αστικών τάξεων γύρω από
το τίνος κεφάλαια θα καταστραφούν και
σε τι έκταση, για να µπορέσει να ξεκινήσει
ξανά νέος γύρος καπιταλιστικής ανάπτυ-
ξης. Το αποτέλεσµα τελικά θα το κρίνει και
θα το αποφασίσει η δύναµη και όχι οι “φι-
λικοί συµβιβασµοί” µεταξύ των καπιταλι-
στών.

Όποιο µείγµα διαχείρισης, µε όποιες
παραλλαγές του κι αν εφαρµοστεί για τους
εργαζόµενους, θα είναι εφιάλτης. Αυτό
πασχίζουν να κρύψουν από τους εργαζό-
µενους τα κόµµατα και οι δυνάµεις που
είναι δεµένα στο άρµα του ευρωµονόδρο-
µου, πότε µε τη δηµαγωγία, πότε µε τη
τροµοκρατία και το φόβο ότι η ΕΕ είναι η
µοναδική σωτηρία για τον ελληνικό λαό. 

Η συγκυβέρνηση Ν∆-ΠΑΣΟΚ-∆ΗΜΑΡ
τσακίζει τη ζωή της εργατικής τάξης και
των λαϊκών στρωµάτων µε τα νέα βάρ-
βαρα µέτρα για να προστατέψει την καπι-
ταλιστική κερδοφορία. Η “επιµήκυνση” της
βαρβαρότητας όχι µόνο δεν θα ανακουφί-
σει τους εργαζόµενους, αλλά θα επιµηκύ-
νει τα µαρτύρια τους. 

Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού Α. Σα-
µαρά για συµφωνία µε την τρόικα (ΕΕ,
ΕΚΤ, ∆ΝΤ) για την τρίτη φάση του µνηµο-
νίου µε επαχθή αντιλαϊκά µέτρα 13, 5 δις
ευρώ µε την πλήρη στήριξη του ΠΑΣΟΚ
και µε κίβδηλους αστερίσκους της ∆ΗΜΑΡ,
δηµιουργεί συνθήκες κόλαση για την ερ-
γατική τάξη και τα λαϊκά στρώµατα. 

Η οµολογία του ∆ΝΤ και των άλλων
ιµπεριαλιστικών οργανισµών, µε την οποία
αµφισβητείται η βιωσιµότητα του ελληνι-
κού δηµόσιου χρέους (τα χρεολύσια µόνο
για την περίοδο 2012 -2016 ανέρχονται
σε 64,6 δις. ευρώ) σηµατοδοτούν νέα
αντεργατικά µέτρα, µε ορίζοντα την απο-
πληρωµή του χρέους που φτάνει το 2057,
µε βάση τα στοιχεία του Γενικού Λογιστη-
ρίου του Κράτους στις 30/06/2012. 

Η “επαναδιαπραγµάτευση” που επαγ-
γέλλεται ο ΣΥΡΙΖΑ για να “πείσει” τους
“ευρωπαίους εταίρους” του για την εφαρ-
µογή κεϋνσιανού µείγµατος διαχείρισης,
µε επενδύσεις για την επανεκκίνηση της
καπιταλιστικής ανάπτυξης, θα σηµάνει νέο
κύκλο µεγαλύτερης έντασης της εκµετάλ-
λευσης των εργαζοµένων σαν λίπασµα της
καπιταλιστικής κερδοφορίας. Η ροή και
ένταξη πολιτικών και συνδικαλιστικών
στελεχών της εργατικής αριστοκρατίας
από το ΠΑΣΟΚ στο ΣΥΡΙΖΑ, αποτελεί
τµήµα των διεργασιών για την αναµόρ-
φωση του αστικού πολιτικού συστήµατος,
για τη χειραγώγηση του εργατικού κινή-
µατος, την εξυπηρέτηση των συµφερό-
ντων του κεφαλαίου. Τα κόµµατα των
«Ανεξάρτητων Ελλήνων» και του φασιστι-
κού µορφώµατος της Χρυσής Αυγής, αν
και αξιοποιούνται µε διαφορετικούς ρό-
λους, είναι στην υπηρεσία του κεφαλαίου,
για τον έλεγχο της λαϊκής οργής και αγα-
νάκτησης και το χτύπηµα του εργατικού
κινήµατος. 

Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν καθηµερινά
τις εκτιµήσεις και τις θέσεις του ΚΚΕ. 

Η ΕΕ είναι εχθρός και αντίπαλος των
λαών. Μέσα σ’ αυτή τη λυκοσυµµαχία το
µόνο που µπορεί να περιµένει ο λαός είναι
να πολλαπλασιάζονται τα βάσανά του. 

Η ελπίδα βρίσκεται στην ενίσχυση του
ΚΚΕ και του ταξικού εργατικού κινήµατος,
στη συνειδητοποίηση της τεράστιας ανα-
ξιοποίητης δύναµης της εργατικής τάξης
στο επίπεδο της ταξικής πάλης. Στην ορ-
γάνωση της πάλης σε κάθε χώρο δουλειάς,
στο εργοστάσιο, στο γραφείο, στο χωράφι,
στις λαϊκές γειτονιές για να µην περάσουν
τα µέτρα. Την οικοδόµηση µιας ισχυρής
λαϊκής συµµαχίας για να τραβήξει ο λαός
µπροστά το δρόµο της ρήξης, της ανατρο-
πής, της αποδέσµευσης από την ΕΕ, τη µο-
νοµερή διαγραφή του χρέους, µε Λαϊκή
Εξουσία και Οικονοµία. 

Γιώργος Τούσσας
Μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, υπεύθυνος 

ευρωπαϊκής πολιτικής, ευρωβουλευτής
* Το άρθρο βασίζεται σε αποσπάσµατα

άρθρου από την εφηµερίδα «Ριζοσπάστης»
20/10/2012 που γράφτηκε για την Σύνοδο του

Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 18–19 Οκτώβρη 2012.

(Συνέχεια από τη σελ 1)
Στο Γ.Σ. και το Συνέδριο εµφανί-

ζουν στην πρόσκληση ότι απολογείται
η Εκ. Επ. δια του Γ.Γ. της ενώ η Εκ. Επ.
(14 πρόεδροι σωµατείων) είναι εξ οφι-
τσίου, δεν εκλέγονται, δεν ελέγχονται
από κανένα όργανο της οµοσπονδίας
αλλά ασκούν διοίκηση της ΠΝΟ!

Αυτός πού εκλέγεται και ελέγχεται
από το Συνέδριο είναι µόνον ο Γ.Γ.
που είναι ένας από τους 15 που απο-
τελούν την Εκ. Επ. της ΠΝΟ. Όµως το
σώµα που τον εκλέγει είναι ακρωτη-
ριασµένο µε τον περιορισµό του 1/10
επί του συνόλου των αντιπροσώπων
µε βάση τον αριθµό των ψηφισάντων,
ενώ σύµφωνα µε τους ψηφίσαντες
έπρεπε να είναι 120 αντιπρόσωποι
στο συνέδριο εµφανίζονται µόνο 76!
(βλέπε σχετικό πίνακα).

Οι ταξικές δυνάµεις της Ν.Σ.Κ., οι
δυνάµεις του ΠΑΜΕ. σε όλη την κρι-
νόµενη περίοδο ανέπτυξαν τη δράση
τους µε πολύµορφες αγωνιστικές κινη-
τοποιήσεις και απεργίες, ενάντια στα
ιδεολογήµατα, την πολιτική που συ-
ντρίβει τα ναυτεργατικά εργατικά λαϊκά
δικαιώµατα. Μια δράση που ανέδειξε
στο καµίνι της ταξικής πάλης τους
πρωτοπόρους, τους ουραγούς και
τους υπονοµευτές. Έβαλε εµπόδιο µε
τη µαζική δράση στις προβοκάτσιες σε
βάρος των ναυτεργατών και των εργα-
τικών λαϊκών δικαιωµάτων, γιατί πα-
τούσε στέρεα στο έδαφος της
αντικειµενικής πραγµατικότητας, της
ταξικής πάλης της εργατικής τάξης και
των άλλων εργαζοµένων λαϊκών δυ-
νάµεων ενάντια στο κεφάλαιο, τα µο-
νοπώλια και τους ιµπεριαλιστές.

Παρά τους αρνητικούς συσχετι-
σµούς, που παραχαράσσουν τη θέ-
ληση των ναυτεργατών, υπονοµεύουν
τη ζωή και τη δράση στο εργατικό σ.κ.
κατέθεσαν πρόταση σε δύο διαδοχικά
Γ.Σ. της ΠΝΟ για τον τρόπο οργάνω-
σης, τους όρους ενότητας και την ανά-
γκη ανάπτυξης της ταξικής πάλης.

Σε αυτή την κατεύθυνση καλούµε
τους ναυτεργάτες και όλους τους ερ-
γαζόµενους να σφυρηλατήσουν τους
δεσµούς µέσα και έξω από τους χώ-
ρους δουλειάς, µε τις ταξικές δυνάµεις
για να αντιµετωπίσουν την επίθεση
που δέχονται από τις δυνάµεις του κε-
φαλαίου και να ανοίξουν δρόµο µε τον
αγώνα τους για την ικανοποίηση των
εργατικών λαϊκών δικαιωµάτων. Αυτοί
είναι όροι ενότητας και διεξόδου για το
εργατικό λαϊκό κίνηµα.

ΣΣωωµµααττεείίαα  δδύύννααµµηηςς  ΠΠΝΝΟΟ
1. Πλοιάρχων ΠΕΠΕΝ
2. Μηχανικών ΠΕΜΕΝ
3. Ασυρµατιστών ΠΕΡΡΑΕΝ 
4. Μηχ. Εσ. Καύσης ΠΕΜΕΚΕΝ
5. Οικονοµικών ΠΣΟΑΕΝ
6. Φροντιστών ΠΕΦΕΝ
7. Ηλεκτρολόγων ΠΕΝΗΗΕΝ
8. Ναυτών ΠΕΝΕΝ
9. Κατ. Πλ. Μηχ. ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ

10. Θαλαµηπόλων ΠΕΑΘΕΝ
11. Μαγείρων ΠΕΕΜΑΓΕΝ
12. Τροφοδοτών ΠΕΠΤΕΝ
13. Πρακτ. Πλοιάρχ. ΠΕΠΠΚΕΝ
14. Ναυτών M/S-Π/Κ-Ο/Γ
15.Γενικός Γραµµατέας ΠΝΟ

Σύνολον Αντιπροσώπων

ΨΨηηφφίίσσααννττεεςς
2.716
2.564

27
282
368

72
367

1.477
874

1.133
354
195
101
118

Εξ οφιτσίου
10.750

ΑΑννττιιππρρόόσσωωπποοιι
27 / 11*
26 / 11*

1
3
4
1
4

15 / 11*
9

11
4
2
1
1
1

110 /  75*

* Με βάση τον καταστατικό περιορισµό του 1/10 επί του συνόλου 109  
εκλεγµένων αντιπροσώπων, 35 εκλεγµένοι αντιπρόσωποι αποκλείονται  

από το γενικό Συµβούλιο και το Συνέδριο της Οµοσπονδίας.

Μπροστά στο Γενικό Συµβούλιο 1/11 & το Τακτικό Συνέδριο 3-4/12 της ΠΝΟ

Με τη σηµαία του αγώνα ψηλά
άφησε την τελευταία του πνοή ο

65χρονος Ξενοφών Λούγαρης, µακρο-
χρόνια άνεργος ναυτεργάτης (Γ’ µηχανι-
κός), διαδηλώνοντας µε το Πανεργατικό
Αγωνιστικό Μέτωπο, το ΠΑΜΕ, ενάντια
στην πολιτική εξαθλίωσης του λαού.

Μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισµό»
«µε µυδρίαση και άσφυγµος», σύµφωνα
µε το ανακοινωθέν, το οποίο συµπλη-
ρώνει: «Έγιναν οι διαδικασίες καρδιοα-
ναπνευστικής αναζωογόνησης από τους
ιατρούς του Καρδιολογικού Τµήµατος
χωρίς αποτέλεσµα».

«Ο πατέρας µου πήγε στον αγώνα»,
δήλωσε περήφανος και µε λυγµούς ο
γιός του, που έσπευσε στο νοσοκοµείο
και ζήτησε να µη γίνει γνωστό αµέσως το
όνοµα του πατέρα του, για µη το µάθει
από τα ΜΜΕ η επίσης άνεργη µάνα του.

Τη θλίψη τους και τα βαθιά συλλυπη-
τήριά τους για τον τραγικό θάνατο του
άνεργου ναυτεργάτη, εξέφρασαν µε ανα-
κοινώσεις τους το ΠΑΜΕ και το ΚΚΕ. 

Η ΠΕΜΕΝ εκφράζει τη βαθιά θλίψη
για τον ξαφνικό χαµό του συναδέλφου, ο
οποίος ήταν µέλος της, και καλεί τους συ-
ναδέλφους µηχανικούς, τους ναυτεργά-
τες, τους εργαζόµενους, να δυναµώσουν
και να συνεχίσουν στο δρόµο του αγώνα
ενάντια στην βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική
µέχρι την ανατροπή της.

Έκρηξη µε 1 νεκρό σε Τ/Ρ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ∆ΙΑ∆ΗΛΩΣΗ 
για άνεργο ναυτεργάτη

ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΕΥΡΩΠΑ�ΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Όξυνση των αντιθέσεων και ένταση της αντιλα,κής πολιτικής

2222ηηηη

ΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗ Προφανώς δεν
είναι άσχετη

µε την ισχυρή θέση
των Ελλήνων εφοπλι-
στών η επαναφορά
των αιτιάσεων των βο-
ρειοευρωπαίων συνα-
δέλφων τους (κύρια
Γερµανών), µέσω της
Ε.Ε., για αθέµιτο αντα-
γωνισµό από την ευ-
νοϊκή για τους Έλληνες
εφοπλιστές (α)-φορο-
λογική νοµοθεσία της
χώρας µας. Μάλλον οι
βορειοευρωπαίοι εφο-
πλιστές δεν µένουν
πλήρως ικανοποιηµέ-
νοι από την µερική (;)
υιοθέτηση και από τις
δικές τους χώρες του
τρόπου φορολόγησης
της εφοπλιστικής επι-
χείρησης (φορολογία
µε βάση το τονάζ).
Λύση που θεώρησαν
συµφέρουσα για τους
ίδιους, όταν αρχικά
έβαλαν ζήτηµα εξο-
µοίωσης των φορολο-
γικών νοµοθεσιών στις
χώρες µέλη της Ε.Ε.
και τώρα θέλουν να
εξαφανίσουν παντε-
λώς αυτό το συγκρι-
τικό πλεονέκτηµα, που
τρέφει το …«ελληνικό
δαιµόνιο».
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Σε αντίθεση µε την πρακτική της συν-
διαλλαγής και του συµβιβασµού, που

συστηµατικά ακολουθεί η πλειοψηφία της διοί-
κησης της Ένωσης Ναυτών, στα λόγια εµφανί-
ζεται υπερεπαναστατική και µε ανακοίνωσή της
(22/10/2012) ...«προτείνει να κηρυχθεί απερ-
γιακός αγώνας σε Πανελλαδική κλίµακα, σε
όλες τις κατηγορίες πλοίων µε επαναλαµβανό-
µενες και συνεχόµενες 48ωρες απεργίες και µια
σειρά ακόµη κινητοποιήσεις στο ίδιο διάστηµα». 

Ταυτόχρονα, µέσω της παράταξή τους «Αυ-
τόνοµη Παρέµβαση» (Α.Π.), προωθούν θέσεις
για εγκατάλειψη της απεργίας σαν µορφή
αγώνα και την αντικατάστασή της από άσφαι-
ρες διαµαρτυρίες τα σαββατοκύριακα στις πλα-
τείες, συµµετέχουν στη λήψη
απεργοσπαστικών αποφάσεων µε επαναστατι-
κές κορώνες ότι «δεν βγαίνει τίποτε µε µια
24ωρη», υπογράφουν συµβάσεις για µείωση
µισθών, υιοθετούν προτάσεις για διάλυση των
συνδικαλιστικών οργανώσεων και τη µετα-
τροπή των πρωτοβάθµιων σωµατείων σε συµ-
βουλευτικά όργανα, όπως χαρακτηριστικά
αναφέρει σε άρθρο του στην «ΑΥΓΗ» ο Α. Κολ-
λάς πρώην στέλεχος της ΠΑΣΚΕ και µέλος της
Εκτελεστικής Επιτροπής της ΓΣΕΕ, που πρό-
σφατα προσχώρησε στην κυβερνώσα αριστερά
του ΣΥΡΙΖΑ.

Όσο κι αν φαίνονται διαφορετικές οι θέσεις
που εκφράζει η πλειοψηφία της διοίκησης της
Ένωσης Ναυτών από τις θέσεις της Α.Π. στην
πράξη λειτουργούν συµπληρωµατικά και υπη-
ρετούν τον ίδιο στόχο, που είναι η αποδυνά-
µωση και η διάλυση του εργατικού
συνδικαλιστικού κινήµατος.

Γιατί, κάθε απεργία -πολύ δε περισσότερο η
απεργία διαρκείας- δεν γίνεται µε µια απόφαση,
χρειάζεται καλή προετοιµασία, ξεκάθαρες θέ-
σεις, αταλάντευτη στάση και οπωσδήποτε ορ-
γανωτικά µέτρα µε καλή περιφρούρηση, που η

πλειοψηφία της διοίκηση της ΠΕΝΕΝ µε προε-
ξάρχοντα τον πρόεδρό της δεν έχει δείξει ότι
θέλει και µπορεί να πράξει. Αφού αυτό παρ’ όλο
που µιλάει για «ενότητα» στην πράξη την τορ-
πιλίζει δηλώνοντας ότι ποτέ δεν πρόκειται να
βρεθεί σε κοινό αγώνα µε τα ταξικά σωµατεία
ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ και το ΠΑΜΕ, που οι
ναυτεργάτες γνωρίζουν καλύτερα από κάθε
άλλον τη σηµασία της έµπρακτης ταξικής αλλη-
λεγγύης των δυνάµεων του ΠΑΜΕ.

Αυτή είναι η τακτική τους, πετάνε επανα-
στατικές κορώνες για ανένδοτους αγώνες και
δράσεις, αλλά στην πράξη υπονοµεύουν κάθε
προσπάθεια, είτε ανοιχτά βάζοντας ότι «θα
βγουν οι ναύτες από το καράβι αν πρώτος βγει
έξω ο ύπαρχος» είτε υπόγεια καλλιεργώντας
τον εφησυχασµό και τον τρόµο «να δούµε τι θα
γίνει» και «οι καιροί είναι δύσκολοι».  

Είναι νωπές οι µνήµες και οδυνηρές οι συ-
νέπειες, για όλους τους ναυτεργάτες και ιδιαί-
τερα για τον κλάδο των Ναυτών, από τις
«έξυπνες µανούβρες» του προέδρου Α. Νταλα-
κογιώργου και της πλειοψηφίας της διοίκησης
που τον στηρίζει. Όπως οι µυστικές και φανε-
ρές συµφωνίες τους µε τον όµιλο «ΛΟΥΗΣ»
στα κρουαζιερόπλοια, όπου δέχτηκαν τις «ειδι-
κές συνθέσεις» κόβοντας δεκάδες θέσεις εργα-
σίας µε συγκροτηµένα δικαιώµατα στηρίζοντας
τη µαύρη ανασφάλιστη εργασία. Το ίδιο έκαναν
και µε τον όµιλο GRIMALDI για τα πλοία της
γραµµής Πάτρα - Ιταλία. 

Τι λέει τώρα ο πρόεδρος Α. Νταλακογιώρ-
γος, που στον αγώνα των ναυτεργατών µε την
ακινητοποίηση του «ΖΕΝΙΘ», µας έλεγε ότι είναι
καλύτερα να δεχθούµε το «µικρότερο κακό» και

υπονοµεύοντας ανοιχτά το κύριο αίτηµα «όχι
στην απελευθέρωση της κρουαζιέρας», δήλωνε
στα τηλεοπτικά παράθυρα, ότι συµφωνεί να έρ-
θουν κρουαζιερόπλοια µε ξένες σηµαίες αρκεί
«το 15% του πληρώµατος να είναι έλληνες»;

Τι λέει ο πρόεδρος, που, υπηρετώντας τις
αξιώσεις των εφοπλιστών, συµφώνησαν το
1997 στη µείωση των συνθέσεων διαδίδοντας
ότι οι εφοπλιστές και το ΥΕΝ, θυσιάζοντας
άλλες ειδικότητες, θα κάνουν τη χάρη στη δική
µας ειδικότητα να παραµείνει στα ποντοπόρα
πλοία; 

Τελικά, ότι και να λένε τώρα, το αποτέλεσµα
είναι ότι η λογική του «µικρότερου κακού» µας
έφερε µεγαλύτερο κακό, δεν έµεινε τίποτα
όρθιο. Από τους 85 χιλιάδες ναυτεργάτες µε συ-
γκροτηµένα δικαιώµατα της δεκαετίας του
1980, σήµερα µετά τις 11 µειώσεις των οργανι-
κών συνθέσεων απέµειναν 16.800 θέσεις ερ-
γασίας µε ΣΣΕ και ασφάλιση, ενώ οι

συνταξιούχοι ανέρχονται σε 72 χιλιάδες. 
Στην υπηρεσία του ρεαλιστικού και εφικτού

εδώ και πολλά χρόνια καλλιέργησε την ηττοπά-
θεια, τη συνδιαλλαγή, τον ατοµισµό και τη λο-
γική του ατοµικού βολέµατος. Οδήγησε τον
κλάδο στην αποδιοργάνωση και την ηττοπά-
θεια, ενώ η επίκληση για χρόνια των «ευρω-
παϊκών ιδεωδών» και αυτοί και η παράταξή
τους, Α.Π. του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ, στήριξαν τις επι-
λογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Συνθήκη του
Μάαστριχ - Λισσαβόνα - τον ευρωκοινοτικό κα-
νονισµό 3577/92 για την άρση του καµποτάζ
κ.λπ., που µας οδήγησαν στη σηµερινή κατά-
σταση,  στη διάλυση κάθε κατάκτησης της ερ-
γατικής τάξης των τελευταίων πενήντα χρόνων
και όχι µόνο.

Αλλά ας έλθουµε στην πρόσφατη στάση του
προεδρείου και τις ατέλειωτες κωλοτούµπες
του. 

Αν και στη ρητορική τους τα µνηµόνια είναι
η βασικότερη αιτία των προβληµάτων, όµως,
όταν στο Ε.Κ. Πειραιά τέθηκε το ζήτηµα της
στήριξης της πρότασης του ΚΚΕ για την κατάρ-
γησή τους ο πρόεδρος Α. Νταλακογιώργος
έφυγε χωρίς να την στηρίξει και στη συνέχεια,
όταν η πρόταση υπερψηφίστηκε κατά πλειοψη-
φία, η παράταξη του έτρεχε µε ανακοινώσεις να
συνταχθεί µε την απόφαση για να µη γίνουν τε-
λείως ρεζίλι. 

Όταν το ίδιο θέµα προτάθηκε από  ΠΕΜΕΝ
– ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ στην εκτελεστική της ΠΝΟ και
πάλι δεν το στήριξε αλλά έφυγε ξανά από την
σχετική ψηφοφορία. 

Στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΝΕΝ 18
Οκτώβρη, που ο Αγωνιστικός Συνδυασµός

Ναυτών πρότεινε σχετικό ψήφισµα, αρνήθη-
καν να το στηρίξουν γιατί τάχα δεν στηρίζουν
καµία κοµµατική πρόταση και πρόβαλαν τη
δικαιολογία ότι έχουν πάρει θέση ενάντια στα
µνηµόνια και δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι
ειδικά για την συγκεκριµένη πρόταση προ-
τρέποντας τη συνέλευση να µην ασχοληθεί
µε το θέµα. 

Ακόµα και σήµερα που στις ανακοινώσεις
του κάνει λόγο για ενότητα, για ποια ενότητα
µιλάει; Στη βάση ποιών αιτηµάτων αυτή θα
διαµορφωθεί; Με ποιες δυνάµεις θα πρέπει
ο κλάδος -σαν τµήµα της εργατικής τάξης- να
συνταχθεί και το κυριότερο σε ποια κατεύ-
θυνση και ποιον αντίπαλο θα στοχοποιεί;

Η ενότητα θα πρέπει να βασιστεί σε αιτή-
µατα που να καλύπτουν τις σύγχρονες ανά-
γκες της εργατικής τάξης για µισθούς,
ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, αντιµετώ-
πιση της ανεργίας, για σύγχρονες υπηρεσίες
υγείας, αξιοπρεπείς συντάξεις κ.λπ., µε κα-
τεύθυνση την οργάνωση των δυνάµεων του
κλάδου µαζί µε όλη την υπόλοιπη εργατική
τάξη για να διεκδικήσει ότι της ανήκει, δηλαδή
τα πάντα αφού αυτή τα παράγει, πετώντας
στα σκουπίδια της ιστορίας την εργοδοσία
και τα τσιράκια της.

Στη βάση των παραπάνω θέσεων ο Αγω-
νιστικός Συνδυασµός Ναυτών καλεί όλους
τους συναδέλφους να συσπειρωθούν µε
το ταξικό εργατικό κίνηµα, ώστε µέσα
από στοχοπροσηλωµένη δράση να υπερα-
σπισθούµε τα όσα δικαιώµατα µας έχουν
αποµείνει και να περάσουµε στην αντεπί-
θεση για τη διεκδίκηση όλων όσων δικαιού-
µαστε, του πλούτου που παράγουµε και µας
τον κλέβουν οι κεφαλαιοκράτες, οι εφοπλι-
στές, τα µονοπώλια.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΝΑΥΤΩΝ

Οκτώβρης 2012

Οι νέες ολέθριες αναδιαρθρώσεις στο θεσµικό πλαίσιο της ελ-
ληνικής ακτοπλοΐας, που ετοιµάζεται να εξαγγείλει η τρικοµ-

µατική κυβέρνηση µέσω του υπουργού Ναυτιλίας περιλαµβάνονται
στη µελέτη, που εκπονήθηκε κατά παραγγελία του ΥΕΝ από την εται-
ρεία PLANET (του Οµίλου ΕΤΕ), η οποία στη σελ. 9 αναφέρει:

Θεσµικοί περιορισµοί που επιβάλλουν 
αυξήσεις στο κόστος προσωπικού:

• Τίθενται περιορισµοί όσον αφορά στο ξενοδοχειακό προσωπικό µε
βάση τις απαιτήσεις σύνθεσης πληρώµατος του Π∆ 177/74 (πέραν των
όσων ορίζονται για την ασφαλή στελέχωση των πλοίων - safe manning)
• Η υποχρέωση τήρησης ναυτολογίου επί του πλοίου (και όχι εταιρικού
ναυτολογίου) σε συνδυασµό µε την υποχρέωση 10µηνης απασχόλησης
των ναυτικών δεν επιτρέπει στις εταιρείες την ευέλικτη διαχείριση του
ανθρώπινου δυναµικού (π.χ. να απασχολούν το προσωπικό κατά το διά-
στηµα ακινησίας του πλοίου σε άλλο πλοίο της εταιρείας)
• Η απαίτηση για κατοχή πιστοποιητικού ελληνοµάθειας εµποδίζει τους
κοινοτικούς ναυτικούς να ναυτολογηθούν στα υπό ελληνική σηµαία
πλοία (Σηµείωση: µε πρόσφατη τροποποίηση η απαίτηση αυτή περιο-
ρίζεται στο προσωπικό που τα καθήκοντά του σχετίζονται µε θέµατα
ασφάλειας του πλοίου)

Θεσµικοί περιορισµοί που επηρεάζουν την 
τιµολογιακή πολιτική των ακτοπλοϊκών εταιρειών:

• ∆εν υπάρχει πλήρης απελευθέρωση των ναύλων στις ελεύθερες δρο-
µολογήσεις πλοίων περιορίζοντας µε αυτόν τον τρόπο τη λειτουργία της
ελεύθερης οικονοµίας και τα έσοδα των εταιρειών
• Για την τιµολόγηση των υπηρεσιών στις άγονες γραµµές δεν λαµβά-
νεται υπόψη το «µεταφορικό ισοδύναµο» µε αποτέλεσµα να µην εναρ-
µονίζεται η επιβάρυνση του χρήστη των θαλάσσιων µεταφορών µε αυτή
των χερσαίων µεταφορών για την απολαβή ανάλογης προσφερόµενης
υπηρεσίας. Ισχύουν εκπτώσεις και δωρεάν µετακινήσεις για πολλές
οµάδες επιβατών ασχέτως του σκοπού και της συχνότητας µετακίνησης
• Το εισιτήριο ενσωµατώνει υψηλό ποσοστό χρεώσεων που δεν απο-
λαµβάνει ο πάροχος της υπηρεσίας (χρεώσεις υπέρ τρίτων): Υψηλό πο-
σοστό ΦΠΑ στα εισιτήρια επιβατών και οχηµάτων (13% & 23%
αντίστοιχα). Λιµενικά τέλη (δεν είναι σταθερά κατά επιβάτη & όχηµα
αλλά διαµορφώνονται ποσοστιαία µε βάση τον ναύλο). Επίναυλος (3%
επί του καθαρού ναύλου για την χρηµατοδότηση των άγονων / επιδο-
τούµενων γραµµών)

Ηνέα αύξηση κατά 2,4% από τις 20 Οκτώβρη στα ακτοπλοϊκά ει-
σιτήρια της οικονοµικής θέσης και στα ναύλα οχηµάτων και

εµπορευµάτων στις λεγόµενες άγονες γραµµές, για τις οποίες οι εφο-
πλιστές επιδοτούνται κάθε χρόνο µε πάνω από 100 εκατοµ. ευρώ, έρ-
χεται να προστεθεί στην αύξηση µέχρι 25% που επέβαλαν οι
ακτοπλοϊκές εταιρείες από την 1η Απρίλη 2012. Σε ό,τι αφορά τις γραµ-
µές «ελεύθερης δροµολόγησης», µε βάση το νοµοθετικό έκτρωµα
2932/01 και τον καταστροφικό κανονισµό 3577/92 της Ε.Ε. για την
«απελευθέρωση» των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών (άρση του καµποτάζ),
οι τιµές των εισιτηρίων καθορίζονται ελεύθερα από τους εφοπλιστές,
που την τελευταία 10ετία έχουν επιβάλει αυξήσεις πάνω από 450%!

Στην τελική ευθεία βρίσκονται, επίσης, οι διαδικασίες από την
πλευρά της συγκυβέρνησης για την παράδοση των λιµανιών, δηλαδή τις
πύλες της χώρας, στα σαγόνια των µονοπωλιακών οµίλων, µε επίκεντρο
τα 12 µεγάλα στρατηγικής σηµασίας λιµάνια, ενώ θα ακολουθήσουν
και τα υπόλοιπα πάνω από 800 µικρότερα, εµπορικά και τουριστικά λι-
µάνια, µαρίνες και αιγιαλοί. 

Παράλληλα η υπουργός Τουρισµού Όλγα Κεφαλογιάννη, προανήγ-
γειλε σ/ν για την άρση του καµποτάζ, µετά την κρουαζιέρα, και στα
σκάφη αναψυχής, όπου απασχολούνται περίπου 7.000 ναυτεργάτες. 

Απέναντι στην ολοµέτωπη σφοδρή επίθεση κυβέρνησης – τρόϊ-
κας – µονοπωλίων, οι ναυτεργάτες, οι εργαζόµενοι στα λιµάνια,

οι µεταλλεργάτες της Ν/Ζώνης και των  Ναυπηγείων, οι αυτοαπασχο-
λούµενοι και οι επαγγελµατοβιοτέχνες του χώρου, επιβάλλεται να συ-
γκροτήσουν ενιαίο µέτωπο πάλης για αλλαγή του συσχετισµού δύναµης,
για ανατροπή αυτής της πολιτικής και λύση του ζητήµατος της εξουσίας,
για να µετατραπούν τα πλοία, τα λιµάνια, τα ναυπηγεία σε λαϊκή περι-
ουσία στα πλαίσια της λαϊκής οικονοµίας, που αποτελεί τη µόνη λύση -
διέξοδο σε όφελος της λαϊκής πλειοψηφίας.

Για τον σκοπό αυτό 3 Εργατικά Κέντρα (Λέσβου, Σάµου και Β. ∆ω-
δεκανήσου) και 3 ναυτεργατικά σωµατεία (ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕ-
ΜΑΓΕΝ) παίρνουν πρωτοβουλία και καλούν φορείς και συνδικάτα
νησιών του Αιγαίου και του Ιονίου σε σύσκεψη στις 10 Νοέµβρη 2012
στην αίθουσα συνελεύσεων της ΠΕΜΕΝ.

ΣΑΡΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ 
στην ακτοπλοΐα και τα λιµάνια 

Η 28η Οκτωβρίου 1940 είναι η
έναρξη του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου
για την χώρα µας µε την εισβολή της
φασιστικής Ιταλίας στην Ελλάδα.

Ποια είναι η αιτία του Β’ Παγκοσµίου
Πολέµου; 

∆εν είναι άλλη από την όξυνση των
οικονοµικών, ταξικών και πολιτικών αντι-
θέσεων.

Πριν φθάσουµε στην επίσηµη
έναρξη, την 1η Σεπτέµβρη του 1939 µε
την εισβολή των Γερµανών στην Πολω-
νία, είχε προηγηθεί µια βαθιά και παρα-
τεταµένη οικονοµική κρίση του
καπιταλισµού 1929 – 1933. Η κρίση
αυτή είναι γέννηµα της Συνθήκης των
Βερσαλλιών, που υπογράφηκε για την
λήξη του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου, µία
ανέντιµη ειρήνη των ιµπεριαλιστών µε
θύµατα του λαούς και τα έθνη
και δηµιουργούσε τις προϋ-
ποθέσεις για τον Β’ Παγκό-
σµιο Πόλεµο.

Η ιστορία διδάσκει όταν
την µελετάµε από την σκοπιά
υπεράσπισης των συµφερό-
ντων της εργατικής τάξης και
του εργαζόµενου λαού και
αποκτά ιδιαίτερη επικαιρό-
τητα στις συνθήκες που
ζούµε, τις οικονοµικές και τις
πολιτικές.

1.- Ζούµε µία παγκόσµια
καπιταλιστική κρίση που εκ-
δηλώνεται µε ιδιαίτερη
ένταση και έκταση στην χώρα
µας από το 2008. Αυτό το βε-
βαιώνει η συνεχής πτώση του Ακαθάρι-
στου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), που
υπερβαίνει από το 2008 µέχρι σήµερα το
20% .

2.- Η αµφισβήτηση των κυρίαρχων
αστικών πολιτικών δυνάµεων από πλα-
τιά λαϊκά στρώµατα (ΠΑΣΟΚ – Ν.∆.),
που καταγράφεται στα πρόσφατα εκλο-
γικά τους αποτελέσµατα

3.- Τα αδιέξοδα του καπιταλισµού και
των πολιτικών εκπροσώπων του να λύ-
σουν τα προβλήµατα, που δηµιουργούν
µε την πολιτική τους που δεν είναι άλλη
από τη στρατηγική επιλογή για την
αστική τάξη, της Ευρωπαϊκής Ένωσης
των κεφαλαιοκρατών και τη στρατιωτικο-
πολιτική συµµαχία του ΝΑΤΟ.

4.- Σε αυτές τις συνθήκες αδιεξόδων
αναπτύσσονται πολιτικές δυνάµεις που
εκφράζουν την ανασύνθεση του αστικού
πολιτικού συστήµατος µε ένα άλλο
µείγµα πολιτικής, αλλά µέσα στα πλαίσια
του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής.
Η πρώτη έκφραση της ανασύνθεσης του
αστικού πολιτικού σκηνικού έχει επίχρι-
σµα την αριστερά, την ∆ηµοκρατία, την
κοινωνική πρόοδο, γενικά χωρίς να πα-
λεύει για τις αιτίες του κοινωνικοπολιτι-
κού προβλήµατος και την διέξοδο,
δηλαδή για την αλλαγή τάξης στην εξου-
σία και εκφράζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ και
άλλες όµορες δυνάµεις. ∆εν διστάζει να
διακηρύσσει ότι θα αποκαταστήσει την
∆ιακήρυξη του ΠΑΣΟΚ για την 3η του
Σεπτέµβρη και θα επανασυστήσει το
χώρο της κεντροαριστεράς, της σοσιαλ-
δηµοκρατίας. 

5.- Ταυτόχρονα αναπτύσσεται ο εθνι-
κισµός, ο φασισµός µε κύρια έκφραση
την Χρυσή Αυγή. Ενώ οι αστικές πολιτι-
κές δυνάµεις επικαλούνται την ∆ηµοκρα-
τία της Βαϊµάρης και την κατάλυση της
από το Ναζιστικό κόµµα της Γερµανίας
και τον Χίτλερ το 1933, καλλιεργώντας

την θεωρία των άκρων, χωρίς να λένε
ποιοι συµµάχησαν µε ποιους και ποιοι
συγκρούστηκαν µε ποιους. Το Εθνικό
Σοσιαλιστικό Κόµµα της Γερµανίας,
οι Ναζί, συµµάχησαν σε διαδοχικές
εκλογικές αναµετρήσεις µε το Χριστιανο-
δηµοκρατικό κόµµα και το σοσιαλδηµο-
κρατικό κόµµα, και ανέδειξαν τον Χίτλερ
Καγκελάριο στην Γερµανία. Ενώ, από
κοινού ο κάθε ένας, µε το ρόλο που
του είχε αναθέσει η αστική τάξη της
Γερµανίας και τις δυνάµεις που είχε, πο-
λέµησαν τους κοµµουνιστές και το συν-
δικαλιστικό κίνηµα, που πάλευε σε αυτές
τις συνθήκες, της βαθιάς και παρατετα-
µένης κρίσης στην Γερµανία, απέναντι
στην καπιταλιστική θηριωδία, µε συλλή-
ψεις, εκτελέσεις, βασανισµούς, εκτοπί-
σεις.

Π ρ ο π έ τ α σ µ α
ήταν η εθνική καθα-
ρότητα της φυλής µε
µία φαύλη µυστικι-
στική θεωρία της
Άριας φυλής. Εχθροί
της Άριας φυλής
ήταν όλοι οι άλλοι
που δεν υποτασσό-
ντουσαν και δεν
υπηρετούσαν ως
σύγχρονοι σκλάβοι,
µε δικαίωµα της
Άριας φυλής στη ζωή
και τον θάνατο των
σκλάβων. Αυτές οι
δυνάµεις στην κυ-
βερνητική εξουσία το

1933 εµπνευσµένες, όπως δήλωναν,
από τον Μουσολίνι και το φασιστικό κί-
νηµα στην Ιταλία, σχηµάτισαν µαζί µε
την Ιαπωνία τον κύριο κορµό του φασι-
στικού άξονα.  

Η πολιτική της «ουδετερότητας» Άγ-
γλων – Γάλλων  - Αµερικανών δεν εξευ-
µένιζαν τις αρπακτικές ορέξεις του
φασιστικού άξονα, που ήθελαν να επι-
βάλλουν την νέα τάξη πραγµάτων, την
φασιστική τάξη, στηριγµένοι σε δύο ιδε-
ολογήµατα: 

Η Ιαπωνία καλλιεργούσε την θεωρία
του υπερπληθυσµού και την επέκταση
του πληθυσµού της σε άλλες χώρες. Και
η Ναζιστική Γερµανία καλλιεργούσε την
θεωρία του ζωτικού χώρου και την ανά-
γκη επέκτασης του χώρου που κατείχε
το Γερµανικό κράτος. Την ίδια περίοδο
στην Ελλάδα ο Αστικός Πολιτικός κό-
σµος είχε αντίστοιχη και ανάλογη δράση.
Ο µεταξάς διακήρυσσε τον Γ’ Ελληνικό
Πολιτισµό και αντιµετώπιζε τους αντιπά-
λους του, πρώτα και κύρια τους κοµµου-
νιστές, ως µιάσµατα που έπρεπε να
εξοντωθούν.

Ο Β’ Παγκόσµιος Πόλεµος κατέληξε
µε 50 εκατοµµύρια νεκρούς, 20 εκατοµ-
µύρια ήταν µόνο από την Σοβιετική
Ένωση, που σήκωσε το κύριο βάρος
του, και ανυπολόγιστο αριθµό τραυµα-
τιών, αναπήρων και καταστροφή πό-
λεων και βιοµηχανικών εγκαταστάσεων.

Στις 9 Μάη 1945 ο κόκκινος στρατός
που µπήκε στο Βερολίνο υποχρέωσε
τον φασιστικό άξονα να υπογράψει Συν-
θήκη παράδοσης άνευ όρων. Αφού είχε
καταστρέψει τον τότε σύγχρονο κόσµο
και την χώρα του, ο εµπνευστής και κα-
θοδηγητής του Αδόλφος Χίτλερ, µπρο-
στά στα αδιέξοδα, πριν την συνθήκη
παράδοσης, δηλητηρίασε την σύντροφό
του Εύα Μπράουν και µετά αυτοκτό-
νησε.

Η ιστορια των λαών γράφτηκε µε αγώνες και αίµα
Ο. Ε. Ν. Ο. : 

Τα πλοία εν κινήσει

Την περίοδο του Β’ Παγκο-
σµίου Πολέµου στην πάλη ενάντια
στον φασισµό είχαµε πάνω από
2.500 νεκρούς ναυτεργάτες, µέλη
της Οµοσπονδίας Ελληνικών Ναυ-
τεργατικών Οργανώσεων, της θρυ-
λικής ΟΕΝΟ, που αριθµούσε
περίπου 15.000 ναυτεργάτες.
Όσοι επέζησαν, µετά τον Β’ Παγκό-
σµιο Πόλεµο εκτοπίστηκαν, βασα-
νίστηκαν, εκτελέσθηκαν και οι
υπόλοιποι αναγκάστηκαν να πάνε
στην πολιτική προσφυγιά. 

Σήµερα, πολλοί δηµοσιολόγοι
και αστοί πολιτικοί, όπως ο Γιώρ-
γος Κύρτσος, εκπρόσωπος τύπου
του ΛΑ.Ο.Σ. κατά την προεκλογική
περίοδο, που είχε το θράσος να
ισχυρίζεται σε τηλεοπτική εκποµπή
της ΝΕΤ «Πρωινή Ενηµέρωση»
κατά την διάρκεια απεργίας των
ναυτεργατών, ότι δήθεν την δεκαε-
τία του 1980 εντάχθηκαν στο ΝΑΤ,
χιλιάδες επαναπατριζόµενοι πολι-
τικοί πρόσφυγες, από την Σοβιετική
Ένωση και τις άλλες Σοσιαλιστικές
χώρες.

Ενώ έχουν γνώση του ∆ελτίου
τύπου της ΠΕΜΕΝ στις 20 Μάρτη
του 2012 για το έγγραφο υπ.
αριθµ. Πρωτόκολλο 68648/
18/07/2002, του ΝΑΤ, που ανα-
φέρει τα εξής: 

«Σε συνέχεια του από 8/7/02
σήµατος σχετικά µε τον αριθµό των
πολιτικών προσφύγων που έχουν
συνταξιοδοτηθεί από το ταµείο µας
από την µεταπολίτευση µέχρι σή-
µερα σας γνωρίζουµε ότι από τα
τηρούµενα από την υπηρεσία µας
στοιχεία, προκύπτει ότι ο αριθµός
των παραπάνω ανέρχονται στους
21».

Ποιοι είναι αυτοί που αρνού-
νται την ιστορία και την διαστρε-
βλώνουν; 

Είναι αυτοί οι ίδιοι που υπηρε-
τούσαν και υπηρετούν το αστικό
πολιτικό σύστηµα, τις δυνάµεις του
κεφαλαίου. Είναι αυτοί που ασελ-
γούν σε αυτούς που πολέµησαν
στις γραµµές της ΟΕΝΟ µε το σύν-
θηµα «Τα πλοία εν κινήσει» για να
ελευθερώσουν τον κόσµο και την
χώρα µας από τον φασισµό. 

Το ελάχιστο που µπορούµε να
κάνουµε εµείς οι νεότεροι είναι να
υποκλινόµαστε στο µεγαλείο του
αγώνα τους και να εµπνεόµαστε
από τις θυσίες του ναυτεργατικού
κινήµατος και του εργατικού λαϊ-
κού κινήµατος. 

Οι αργυρώνητοι δηµοσιογρά-
φοι του κεφαλαίου και των πολιτι-
κών εκπροσώπων τους δεν
µπορούν να ξαναγράψουν την ιστο-
ρία κατ’ εντολή των αφεντικών
τους, γιατί η ιστορία των λαών γρά-
φτηκε µε αγώνες και αίµα.

ΚΡΑΥΓΑΛΕΑ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 
της πλειοψηφίας της διοίκησης της Ένωσης Ναυτών 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΚΚΕ 

(Συνέχεια από τη σελ. 1
Καλούµε κάθε Ναυτεργάτη, κάθε µέλος της Ναυ-

τεργατικής οικογένειας, κάθε εργάτη και εργαζό-
µενο, που ανησυχεί για το παρόν και το µέλλον να
ενισχύσει το ΚΚΕ ώστε  να γίνει πιο δυνατή η φωνή
του κόµµατος, στον αγώνα για την ανατροπή αυτής
της πολίτικης.

Οι δυνάµεις του κόµµατος στους ναυτεργάτες,
τα µέλη της Κ.Ο. Ναυτεργατών, οι φίλοι και οι στε-
νές επιρροές του θα απευθυνθούµε από αύριο µε
το κουπόνι στο χέρι στους ναυτεργάτες, θα ζητή-
σουµε την οικονοµική του συνεισφορά παίρνοντας
από τον καθένα ανάλογα µε την δυνατότητα του.

Ξεπερνώντας τις οικονοµικές δυσκολίες που
υπάρχουν, θα απευθυνόµαστε χωρίς αποκλεισµούς
σε κάθε τίµιο Ναυτεργάτη που συναντήσαµε στις
απεργίες στο καράβι, στις επισχέσεις για τα δεδου-
λευµένα, για ασφάλιση των ναυτεργατών και πλη-
ρωµή των ασφαλιστικών εισφορών.

Απευθυνόµαστε στον συνταξιούχο απόµαχο της
θάλασσας, που συναντήσαµε στους αγώνες κατα-
νοώντας τις δυσκολίες που έχουν να τα βγάλουν
πέρα, δεν θα αφήσουµε απέξω από αυτή την δου-
λεία τους  ανέργους κάθε  2 € και 5 € από τους
ανέργους και συνταξιούχους έχει διπλή πολιτική και
οικονοµική σηµασία.

Πέρα από τους γνωστούς, που συναντηθήκαµε
στους αγώνες  το προηγούµενο διάστηµα, απευθυ-
νόµαστε σε κάθε τίµιο άνθρωπο που αντιλαµβάνε-
ται την ανάγκη της ενίσχυσης του ΚΚΕ  και  είναι
σίγουρος  ότι το κόµµα θα αξιοποιήσει αυτή την οι-
κονοµική δουλειά για την ανάδειξη των προβληµά-
των και προώθηση της πάλης του εργατικού λαϊκού
κινήµατος. 

Πιστεύουµε ότι η οικονοµική δουλειά για στήριξη
του κόµµατος είναι σηµαντική πολιτική δουλειά,
δένει µε την συνολική δράση του ταξικού κινήµατος
για οργάνωση και αγώνα των εργαζοµένων.

Η εργατική τάξη οι εργαζόµενοι έχουν υποχρέ-
ωση και ευθύνη να σταθούν διπλά στο κόµµα τους
στην πρωτοπορία της τάξης τους. Οι ναυτεργάτες
κατανοούν αυτό το καθήκον και όπως και σε προη-
γούµενες Ο.Ε θα εκπληρώσουν το καθήκον τους
κάνοντας υπόθεση τους και αυτή την οικονοµική
εξόρµηση.

Στην ενιαία πολιτική της αστικής τάξης των µο-
νοπωλίων της Ε.Ε των κυβερνήσεων  απαιτείται ενι-
αία αντεπίθεση της εργατικής τάξης σε συµµαχία µε
τα άλλα λαϊκά στρώµατα. Το ΚΚΕ δίνει όλες του τις
δυνάµεις για την οργάνωση αυτής της λαϊκής αντε-
πίθεσης, για µονοµερή διαγραφή του χρέους, απο-
δέσµευση από την Ε.Ε, κοινωνικοποίηση των
βασικών µέσων παραγωγής µε εργατική λαϊκή
εξουσία. 

Στηρίζουµε το ΚΚΕ µε όλους τους τρόπους!
Στους καθηµερινούς αγώνες, στην αντιπαράθεση µε
τα µονοπώλια και την πολιτική που τα υπηρετεί! Για
τη λαϊκή συσπείρωση και αντεπίθεση!

Στηρίζουµε το ΚΚΕ οικονοµικά! 
∆ίνουµε δύναµη στη δύναµη µας.

Υπογράφω, απαιτώ, διεκδικώ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ

Συλλογή υπογραφών από τα ταξικά ναυτεργατικά
σωµατεία και στο διαδίκτυο:

km.kke.gr ή
katargisimnimonion.kke.gr 

Η στήριξη από το εργατικό - λαϊκό κίνηµα
της Πρότασης Νόµου του ΚΚΕ για κατάργηση
των ∆ανειακών Συµβάσεων, των Μνηµονίων
και των Εφαρµοστικών Νόµων δίνει διέξοδο

για να εµποδιστούν τα χειρότερα,
να ανοίξει ο δρόµος για ριζικές αλλαγές.
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ΟΧΙ στην εκποίηση της ακίνητης
δηµόσιας περιουσίας του ΝΑΤ

Ησυγκυβέρνηση Ν.∆.
– ΠΑΣΟΚ – ∆ΗΜΑΡ

συνεχίζοντας την αντιλαϊκή –
αντιναυτεργατική πολιτική, µε
πράξη νοµοθετικού περιεχο-
µένου, που συζητήθηκε 22
Οκτώβρη στη βουλή, για την
«Τροποποίηση του τελευ-
ταίου εδαφίου της πργ 1 του
άρθρου 3 του Ν. 3986/2011.
Επείγοντα µέτρα εφαρµογής
µεσοπρόθεσµου πλαισίου
δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015» και ειδικότερα
στις σχετικές ρυθµίσεις που
προβλέπονται για την αξιο-
ποίηση της δηµόσιας ακίνη-
της περιουσίας.

Παραχωρούν στο Ταµείο
Αξιοποίησης της Ιδιωτικής
Περιουσίας του ∆ηµοσίου
(ΤΑΙΠΕ∆) την ακίνητη περι-
ουσία του ΝΑΤ και των
άλλων ταµείων Κοινωνικής
Ασφάλισης, για να µαζέψουν

όπως - όπως τα ποσά που
απαιτούνται για να προωθη-
θεί και να εφαρµοστεί η ∆α-
νειακή Σύµβαση, τα
Μνηµόνια και οι εφαρµοστι-
κοί νόµοι.

Άµεση ήταν η αντίδραση
των ταξικών ναυτεργατικών
σωµατείων ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ,
ΠΕΠΡΝ, ΠΕΣ/ΝΑΤ και Επι-
τροπής Ανέργων Ναυτεργα-
τών, που πραγµατοποίησαν
πλατιά σύσκεψη και στη συ-
νέχεια παράσταση διαµαρτυ-
ρίας στο ΝΑΤ.

Να σηµειωθεί ότι το θέµα
αυτό συζητήθηκε τη ∆ευτέρα
22 Οκτώβρη εκτός ηµερή-
σιας διάταξης στο ∆.Σ. του
ΝΑΤ, το οποίο µε οµόφωνο
ψήφισµα εξέφρασε την αντί-
θεσή  του στην τροπολογία,
που βρίσκει αντίθετους και το
σύνολο του ναυτεργατικού
κόσµου εν ενεργεία και συ-
νταξιούχους.

Παρά το γεγονός ότι το

επίµαχο άρθρο αποσύρθηκε,
το ξεπούληµα της ∆ηµόσιας
ακίνητης περιουσίας γίνεται
µε άλλο άρθρο του ν/σ και ο
ρόλος αυτός ανατήθεται στην
Εταιρία Ακινήτων ∆ηµοσίου
(ΕΤΑ∆), από την οποία µε
υπουργικές αποφάσεις θα
µεταβιβάζονται στο ΤΑΙΠΕ∆
όσα ακίνητα δεν χρησιµοποι-
ούναται για την στέγαση των
ίδιων των Ταµείων.

Αυτό σηµαίνει ότι κινδυ-
νεύουν να βγουν στο σφυρί
όλα τα ακίνητα του ΝΑΤ -
ΤΠΑΕΝ - ΤΠΚΠΕΝ, δεδοµέ-
νου ότι µόνο το νεοκλασικό
κτίριο όπου στεγάζεται το
ΝΑΤ τελεί σε ιδιοχρησία. 

Μέρος της ακίνητης περι-
ουσίας του ΝΑΤ, είναι και το
Ναυτικό Νοσοκοµείο (ΝΙΕΝ)
στα Μελίσσια, το οποίο οι κυ-
βερνήσεις των Ν∆, ΠΑΣΟΚ
το άφησαν να ρηµάξει για να

έρθει η σηµερινή συγκυβέρ-
νηση να το βγάλει και στο
σφυρί. 

Για το Ναυτικό Νοσοκο-
µείο τα ταξικά ναυτεργατικά
συνδικάτα έχουν καταθέσει
επεξεργασµένη πρόταση
που προβλέπει να λειτουρ-
γήσει το νοσοκοµείο ως πα-
νεπιστηµιακή κλινική, κλάδος
για την πρόληψη και αντιµε-
τώπιση των επαγγελµατικών
ασθενειών των ναυτεργατών,
των οικογενειών τους, των
εργαζοµένων, µε τη συµµε-
τοχή και σύµπραξη των
άλλων δηµόσιων ταµείων
Κοινωνικής Ασφάλισης.

Τα ταξικά σωµατεία κα-
λούν τους εν ενεργεία και συ-
νταξιούχους ναυτεργάτες,
τους εργαζόµενους, να ανα-
πτύξουν την πάλη τους και
να απαιτήσουν την κατάρ-
γηση της δανειακής σύµβα-
σης, των µνηµονίων και των
εφαρµοστικών νόµων. 

Άλλη µία εκπαιδευτική
χρονιά ξεκίνησε µε

προβλήµατα στο χώρο της
εκπαίδευσης και µετεκπαί-
δευσης των ναυτεργατών.

Η πρόσληψη των ωροµί-
σθιων εκπαιδευτικών, καθυ-
στέρησε µε συνέπεια την
καθυστέρηση την έναρξη των
µαθηµάτων, στο ΚΕΣΕΝ για
20 µέρες, ενώ οι ελλείψεις
καθηγητών άφησαν αρκετούς
συναδέλφους µηχανικούς για
τους επόµενους κύκλους, αν
αντέξουν οικονοµικά.

Η κατάσταση στις ΑΕΝ
είναι πιο δραµατική. Υπάρ-
χουν πάνω από 120 σπου-
δαστές πλοίαρχοι και
µηχανικοί καταγεγραµµένοι
στην ΠΕΜΕΝ, που δεν βρί-
σκουν να κάνουν το εκπαι-
δευτικό τους ταξίδι, µε
συνέπεια να χάνουν όλη τους
τη χρονιά. 

Παρά τις καταγγελίες της
ΠΕΜΕΝ, δεν έχει γίνει τίποτα
µέχρι τώρα. Για το ίδιο θέµα
η βουλευτής του ΚΚΕ ∆ιαµά-
ντω Μανωλάκου κατέθεσε
στη Βουλή σε Επίκαιρη Ερώ-
τηση, µε την οποία Ερωτάται
ο Υπουργός Ναυτιλίας κ.
Μουσουρούλης:
●Τι µέτρα θα πάρει η κυβέρ-
νηση για να εξασφαλιστούν
τα εκπαιδευτικά ταξίδια των
σπουδαστών των ΑΕΝ και να
αποτραπεί κάθε περίπτωση
παύσης των σπουδών τους ή
διαγραφής τους;
●Πότε θα επαναφέρει η κυ-
βέρνηση την δωρεάν σίτιση
στις ΑΕΝ και το «πάσο»; Τι
µέτρα θα παρθούν για την
πρόσληψη και τη χρηµατοδό-
τηση των σχολών;

Στην απάντησή του ο κ.
Μουσουρούλης αφού διαβε-
βαίωσε ότι «κάνουµε ό,τι
µπορούµε για να στηρίξουµε
αυτό το πολύ σωστό σύ-

στηµα εναλλασσόµενης εκ-
παίδευσης» και αρκέστηκε να
απαριθµήσει τα ηµίµετρα,
όπως «το οκτάµηνο αθροι-
στικά (…) την εκπαίδευση  σε
πλοία µη συµβεβληµένα µε
το ΝΑΤ, πλοία ξένης σηµαίας,
καθώς και κίνητρα προκειµέ-
νου να καλυφθεί µέρος του
κόστους του εκπαιδευτικού
ταξιδιού» (δηλαδή κι άλλο
χρήµα στους εφοπλιστές).

Παρουσίασε σαν µαγική
λύση το «Γραφείο Σταδιοδρο-
µίας, το οποίο θα ιδρυθεί στο
Υπουργείο» και τέλος υπο-
σχέθηκε ότι «καταβάλουµε
κάθε δυνατή προσπάθεια σε
συνεργασία µε το αρµόδιο
Υπουργείο Παιδείας, να κα-
λύψουµε φέτος το κόστος σί-
τισης που διεκόπη το 2011,
ακριβώς λόγω των προβλη-
µάτων χρηµατοδότησης του
κεφαλαίου ναυτικής εκπαί-
δευσης. (…) και να δούµε αν
µπορούµε για τους σπουδα-
στές των Ακαδηµιών Εµπορι-
κού Ναυτικού να
χρησιµοποιήσουµε και το λε-
γόµενο πάσο). 

Με άλλα λόγια κυβέρ-
νηση και εφοπλιστικό κεφά-
λαιο δεν ενδιαφέρονται για
τους σπουδαστές και τη τη
∆ηµόσια Ναυτική Εκπαί-
δευση -  Μετεκπαίδευση,
γιατί έχουν αποφασίσει την
διάλυσή της και προωθούν
την ιδιωτικοποίησή της στα
πρότυπα των Φιλιππίνων...! 

Θα πρέπει οι σπουδα-
στές και οι οικογένειες τους
και γενικά οι εργαζόµενοι να
πάρουν τις τύχες στα χέρια
τους, να αλλάξουν τους συ-
σχετισµούς προς όφελος των
σπουδαστών, των εργαζόµε-
νων, σε ταξική κατεύθυνση
για καλύτερη δωρεάν παιδεία
και το αναφαίρετο δικαίωµα
στην εργασία.   

Στα πλαίσια των δρά-
σεων της Παγκόσµιας
Συνδικαλιστικής Οµο-
σπονδίας (ΠΣΟ) στις 3
Οκτώβρη, στην οµάδα
του ΠΑΜΕ στην συγκέ-
ντρωση και πορεία, που
έγινε στην Ρώµη στα
γραφεία του FAO (Πα-
γκόσµιος Οργανισµός
Τροφίµων) συµµετείχε
και η Ναυτεργατική Συν-
δικαλιστική Κίνηση (ΝΣΚ)
µε τους Μιχάλη Χαµπου-
λίδη και Μιχάλη Κεραµό-
πουλο.

Μια αναφορά στην
οµάδα του ΠΑΜΕ, που
ήταν καλά οργανωµένη
µε φιλοσοφία συγκροτη-
µένης οµάδας και έδωσε
τον τόνο στην όλη εκδή-
λωση και άφησε άριστες
εντυπώσεις. Ιδιαίτερη
εντύπωση µας έκανε η
υποδοχή που έγινε στον
Γιώργο Σιφωνιό, πρόε-
δρο του Σωµατείου των
Χαλυβουργών του
Ασπροπύργου, κάτι που
αποδείχνει τόσο το κύρος
του ΠΑΜΕ, όσο και την
απήχηση και αποδοχή
του ηρωϊκού 9µηνου
απεργιακού αγώνα των
χαλυβουργών εκτός Ελ-
λάδας.

Ως προς τα ζητήµατα
που ήταν στο επίκεντρο
των δράσεων, συνοπτικά
να πούµε κάποια πράγ-
µατα:
● Περισσότερα από 850
εκατοµµύρια άτοµα υπο-
σιτίζονται ή και πεθαί-
νουν από πείνα.
● 884 εκατοµµύρια
άτοµα δεν έχουν πρό-
σβαση σε καθαρό νερό,
το 39 % περίπου του πα-

γκόσµιου πληθυσµού,
κυρίως σε Αφρική – Ασία.
● 75 εκατοµµύρια αναλ-
φάβητοι στις αναπτυσσό-
µενες χώρες. Ένα παιδί
στα 8 δεν συµµετέχει
ούτε στην πρωτοβάθµια
εκπαίδευση.
● Οι πολυεθνικές του
φαρµάκου αποτρέπουν ή
και µπλοκάρουν την πα-
ραγωγή φαρµάκων σε
ικανή ποσότητα για κά-
λυψη των αναγκών για
να χειραγωγούν τις τιµές
και να κερδοσκοπούν.

● 1,6 δισεκατοµµύρια
άτοµα ζουν σε πρόχειρα
καταλύµατα, ενώ 100
εκατοµµύρια είναι άστε-
γοι.

Αυτά τα λίγα που
αναφέραµε είναι κοινω-
νικά αγαθά και αυτο-
νόητα θα έπρεπε να
παρέχονται σε όλους,
γιατί όλοι οι άνθρωποι
έχουν δικαίωµα σε αυτά,
σε ικανή ποσότητα και
ποιότητα.

Αυτό, όµως, δεν γίνε-
ται όσο αυτά τα αγαθά
ελέγχονται από τις πο-
λυεθνικές που στόχο
έχουν µόνο το κέρδος.

Η λύση µπορεί να
έλθει µόνο µε την ανα-
τροπή του εκµεταλλευτι-
κού καπιταλιστικού
συστήµατος. Γι αυτό
χρειάζεται πάλη και δρά-
σεις οργανωµένες, που
θα φτάνουν στην καρδιά
του προβλήµατος, στην
ρίζα του. ∆ηλαδή πρέπει
να βάζει και το ζήτηµα
της εξουσίας πολιτικής
και οικονοµικής.

Μ. Χαµπουλίδης

Ε Π Ι Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ
ναυτεργατών Ε/Γ πλοίων

Την καταβολή των δεδουλευµένων τους επέ-
βαλαν οι ναυτεργάτες του επιβατηγού - οχη-

µαταγωγού πλοίου «Β. ΚΟΡΝΑΡΟΣ», στους οποίους
η πλοιοκτήτρια εταιρεία όφειλε από ένα µήνα και
πάνω παραβιάζοντας τη Σ.Σ.Ε. Ακτοπλοΐας. Συσπει-
ρωµένοι στα ταξικά  σωµατεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝ-
ΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ οι ναυτεργάτες ξεκίνησαν
επίσχεση εργασίας την Τετάρτη, 10 Οκτώβρη, το
πρωί και µέχρι το απόγευµα είχαν καταφέρει να πά-
ρουν τους µισθούς τους µέχρι δεκάρας, δείχνοντας
ότι η οργανωµένη δράση στον τόπο δουλειάς και η
συσπείρωση µε τις ταξικές δυνάµεις µπορεί να φέρει
θετικά αποτελέσµατα.

Τη µάχη για την καταβολή των δεδουλευµένων
τους µε επίσχεση εργασίας, δίνουν τα πληρώµατα
µιας σειράς πλοίων µε οργανωτή του αγώνα τους τα
ταξικά ναυτεργατικά σωµατεία. 

Σε επίσχεση εργασίας βρίσκονται εδώ και µέρες οι
ναυτεργάτες στο πλοίο «ΙΟΝΙΑΝ ΣΚΑΙ» στην Ηγου-
µενίτσα. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία AGOUDIMOS
LINES όχι µόνο έχει απλήρωτους τους ναυτεργάτες
πάνω από ένα µήνα, αλλά τους έχει και ανασφάλι-
στους σε καθεστώς «µαύρης» εργασίας παραβιάζο-
ντας τη συµφωνία που είχε συνάψει µε τα
ναυτεργατικά σωµατεία, την ΠΝΟ και το ΝΑΤ για να
συµβληθεί το πλοίο στο Ταµείο.

Τα δεδουλευµένα τους διεκδικούν µε επίσχεση ερ-
γασίας και οι ναυτεργάτες (12 ναυτεργάτες από τη µη-
χανή, 5 ναύτες και 2 Μάγειροι) στο Ε/Γ - Ο/Γ  πλοίο
«ΕΛΛΗ Τ», οι οποίοι έχουν να δουν µισθό από τον
Ιούλη. 

Επίσης από τη ∆ευτέρα, 15 Οκτώβρη, ξεκίνησαν
επίσχεση οι ναυτεργάτες του ακτοπλοϊκού πλοίου
«AQUA MARIA» της ναυτιλιακής εταιρείας ΝΕΛ, οι
οποίοι επίσης είναι απλήρωτοι από τον Ιούλη.

Στις διατάξεις του νόµου περί εγκατάλειψης πλη-
ρωµάτων, που µε ταξικούς αγώνες από το 2010 πε-
ριλαµβάνει και τους εγκαταλελειµµένους στην
ηµεδαπή, εντάχθηκαν οι ναυτεργάτες του Ε/Γ - Ο/Γ
πλοίου «GOLDEN PLEASURE» και του Ε/Γ - Τ//Ρ
πλοίου «ΑΠΟΛΛΩΝ Κ». 

Επίσχεση εργασίας ξεκινούν ναυτεργάτες του
µη- χανοστασίου στο Ε/Γ - T/R πλοίο «ORIENT
QUEEN» την 1η Νοέµβρη και προετοιµάζονται να
ακολουθήσουν πολλοί ακόµα ναυτεργάτες από άλλες
ειδικότητες.

Αντικειµενική Αξία (2007) Ακίνητης Περιουσίας

ΝΑΤ  (20 ακίνητα)
ΤΠΑΕΝ (3 ακίνητα)
ΤΠΚΠΕΝ (4 ακίνητα)
Σύνολο (27 ακίνητα)

126.781.745  ευρώ
18.782.163  ευρώ
13.378.529  ευρώ

158.942.437  ευρώ

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΧΑΜΕΝΗ 
για τους σπουδαστές ΑΕΝ-ΚΕΣΕΝ

ΡΩΜΗ, 3 ΟΚΤΩΒΡΗ 2012

Πάλεψε για τα 
δικαιώµατά σου

Συγκυβέρνηση - τρόϊκα - µονοπώλια τσακίζουν το λαό για την πλουτοκρατία
Αντεπίθεση τώρα για να µην περάσουν τα µέτρα
��Το πακέτο των 89 «διαρθρωτικών αλλαγών», που πάει µαζί µε το πακέτο των περικοπών σε µισθούς, συ-

ντάξεις, επιδόµατα, έχει για αιχµή του δόρατος τις ανατροπές στα εργασιακά και το ασφαλιστικό, την απε-
λευθέρωση αγορών (υπηρεσιών, προϊόντων, ενέργειας) κ.ά. Οι δήθεν διαφωνίες για τα εργασιακά
εντάσσονται στην προσπάθεια να περάσουν σε «δεύτερο πλάνο» τα µέτρα λεηλασίας του λαϊκού εισοδήµα-
τος ύψους 13,5 δισ. Ευρώ.
��Μια ενδεικτική απαρίθµηση ορισµένων µόνο από τις «προαπαιτούµενες δράσεις» που περιλαµβάνει, αρκεί

για να βεβαιωθεί ότι η εκταµίευση της δόσης των 31,5 δισ., που θα κατευθυνθεί στο σύνολό της σε τράπεζες
και δανειστές, προϋποθέτει την παραπέρα εξαθλίωση του λαού, για την οποία η συγκυβέρνηση επιταχύνει τις
νοµοθετικές ρυθµίσεις. Πιο συγκεκριµένα, η συγκυβέρνηση προχωρά στη λήψη των  παρακάτω µέτρων:

- Καταργούν διά νόµου την Εθνική Γε-
νική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας,
µέσα από τη θεσµοθέτηση του νέου µη-
χανισµού του κατώτερου µισθού, που
σήµερα έχει πέσει 586 ευρώ µεικτά, και
στο εξής δεν θα προσαυξάνεται µε επι-
δόµατα γάµου, τριετιών και άλλες προ-
βλέψεις της Εθνικής Συλλογικής
Σύµβασης Εργασίας.
- Μειώνουν για δεύτερη φορά µέσα σε
δύο χρόνια τις αποζηµιώσεις λόγω από-
λυσης, µέσω του συστήµατος της µείω-
σης της περιόδου προειδοποίησης
στους 3 µήνες! Στο τραπέζι παραµένει η
πρόταση για µείωση της αποζηµίωσης
και στις απολύσεις χωρίς προειδοποί-
ηση, µε στόχο να δίνονται µέχρι 12 µι-
σθοί και για τα παραπάνω ποσά να
υπάρξει πλαφόν που θα δίνεται κλιµα-
κωτά µέχρι του ποσού των 6 κατώτερων
µισθών.
- Παραµένει η επιδίωξη για παραπέρα
προώθηση της ευελιξίας µε την εφαρ-
µογή της εξαήµερης εργασίας σε όλους
τους κλάδους και την κατάργηση του
5ήµερου, 8ωρου, 40ωρου µε υπερω-
ριακή απασχόληση χωρίς όµως αυτό να
επιβαρύνει τον εργοδότη καθώς και κυ-
λιόµενες βάρδιες αφού το ωράριο απο-
συνδέεται από το ωράριο λειτουργίας
της επιχείρησης.

- Καταργούν και τα τελευταία αποµεινά-
ρια για τη 13η και 14η τόσο στις κύ-
ριες όσο και στις επικουρικές
συντάξεις, σε ιδιωτικό και δηµόσιο
τοµέα, αρπάζοντας από τους συντα-
ξιούχους από 800 ευρώ το χρόνο. 
- Ειδικά για τη βασική σύνταξη του
ΟΓΑ εξετάζεται είτε η µείωση κατά 30
ευρώ το µήνα (330 από 360 ευρώ
σήµερα) είτε η κατάργηση της 13ης
και 14ης σύνταξης ή ακόµη και τα
δύο (κατάργηση και των δώρων και
µείωση 30 ευρώ το µήνα)!
- Προβλέπεται κλιµακωτή µείωση
στο συνολικό ποσό της σύνταξης και
επικουρικού, που σύµφωνα µε πλη-
ροφορίες θα ισχύσει για τα ποσά από
1.000 ευρώ το µήνα (συνολικό άθροισµα
για κύρια και επικουρική). Η κλοπή ξε-
κινά µε συντελεστές που διαµορφώνο-
νται ενδεχοµένως και στο 4% ή 5% στο
κλιµάκιο 1.000-1.500 ευρώ, στο 8% ή
10% για το τµήµα 1.500-2.000 ευρώ
κ.ο.κ.
- Μεθοδεύουν αύξηση του γενικού ορίου
συνταξιοδότησης από τα 65 στα 67 χρό-
νια, αύξηση στα όρια για πρόωρη συ-
νταξιοδότηση από τα 18 στα 24 χρόνια
(από το 2014), κατάργηση ΕΚΑΣ για χα-
µηλοσυνταξιούχους κάτω των 65 χρό-
νων.
- Τρανταχτές περικοπές στο εφάπαξ,
ανάλογα µε το ασφαλιστικό ταµείο από
23% µέχρι 50%. Για τα εφάπαξ, που ήδη
έχει δοθεί, έχουν προβλέψει την υφαρ-
παγή µέσω µηνιαίας παρακράτησης του
σε ποσοστό 3%, όπου αυτοί κρίνουν ότι
πληρώθηκε µεγάλο εφ’ άπαξ.
- Περικοπές (από 12% έως 35%) στα λε-
γόµενα ειδικά µισθολόγια που αφορούν
ένστολους, γιατρούς ΕΣΥ, πανεπιστη-
µιακούς, δικαστικούς κ.ά., αναδροµικά
από την 1/8/2012. Στα ειδικά µισθολόγια
και σε παραπέρα περικοπές εντάσσο-
νται και οι εργαζόµενοι σε όλες τις
πρώην ∆ΕΚΟ.
- Κατάργηση 13ου και 14ου µισθού στο
στενό και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, που
για τη µεγάλη γκάµα των εργαζοµένων
σηµαίνει παραπέρα απώλειες 1.000
ευρώ το χρόνο.

Σύµφωνα µε όσα έχουν
δει το φως της δηµο-

σιότητας, και µε βάση τις
πληροφορίες που διοχε-
τεύονται, η συζήτηση πε-
ριλαµβάνει:
1. ∆ιπλασιασµό της συµ-
µετοχής στις διαγνωστι-
κές εξετάσεις στον ιδιωτικό
τοµέα, όπου σήµερα η συµ-
µετοχή είναι 15% και οι σχε-
διασµοί είναι να φτάσει 30%.
2. ∆ιπλασιασµό των ει-
σφορών Υγείας στον ΟΓΑ
από 12 ευρώ σε 24 ευρώ το
µήνα, µε προοπτική να φτά-
σουν στα 95 ευρώ, προσα-
νατολίζεται, επίσης, η

συγκυβέρνηση. Ήδη, ο ΟΓΑ
έχει πάρει δάνειο ύψους 80
εκατ. ευρώ, από την Αγρο-
τική Εστία, µε συµφωνία
εξόφλησής του απ' τις µελ-
λοντικές εισφορές.
3. Αλλαγή του κανονισµού
παροχών υγείας του
ΕΟΠΥΥ µε σκοπό να «εξοι-
κονοµηθούν 270 εκατ.
ευρώ». ∆ηλαδή οι ασφαλι-
σµένοι θα χαρατσωθούν µε
270 εκατ. ευρώ, επιπλέον,
παρότι η συγκυβέρνηση επι-
χειρεί να δείξει ότι οι περικο-
πές θα προέλθουν και απ' τη

µείωση των τιµολογίων
προς παρόχους υγείας.
4. Νέο τιµολόγιο των φαρ-
µάκων απ' το οποίο θα
υπάρξει - κατά την κυβέρ-
νηση - µείωση της δαπάνης
κοντά στα 300 εκατ. ευρώ.
Ταυτόχρονα, σχεδιάζεται η
νέα θετική λίστα φαρµάκων
η οποία µετακυλύει στις τσέ-
πες των ασθενών 120-170
εκατ. το χρόνο. Ήδη ισχύει η
αρνητική λίστα φαρµάκων,
τα οποία πληρώνονται εξ
ολοκλήρου απ' τους ασθε-
νείς.

5. Καθιέρωση ετήσιου κε-
φαλικού φόρου 30 ευρώ,
ώστε να χρηµατοδοτηθεί
ένας γενικός γιατρός του
ΕΟΠΥΥ ανά 2.000 κατοί-
κους.
6. Συνταγογράφηση µόνο
της δραστικής ουσίας,
που υπολογίζεται να φορτώ-
σει άλλα 150 εκατ. ευρώ
στους ασφαλισµένους,
καθώς θα πληρώνουν εκτός
απ' τη συµµετοχή µέχρι 25%
και τη διαφορά ανάµεσα
στην τιµή της αναφοράς και
την τιµή της εµπορικής αξίας
του φαρµάκου που θα του
συστήνει ο γιατρός του.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΜΙΣΘΟΙ - ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΑΓΡΙΑ ΦΟΡΟΛΗΣΤΕΙΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΠΑΝΤΟΥ

ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ - ΥΓΕΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

Για πολλά από τα παρακάτω νέα µέτρα
έχουν προβλέψει την αναδροµική
εφαρµογή τους από την 1η Γενάρη του
2012 !
- Ο συντελεστής φόρου στις αµοιβές των
αξιωµατικών του Εµπορικού Ναυτικού
προβλέπεται να αυξηθεί από 6% σε
15% και στις αµοιβές των κατώτερων
πληρωµάτων από 3% σε 10%.
- Καταργούν το αφορολόγητο όριο για τα
προστατευόµενα παιδιά, επιβαρύνοντας
τις λαϊκές οικογένειες µε 200 ευρώ για το
ένα παιδί, 400 ευρώ για τα 2 παιδιά
κ.ο.κ.
- Τα φορολογικά κλιµάκια και οι συντελε-
στές φόρου θα µειωθούν από 8 σε 5,
εξέλιξη που έρχεται να δυναµώσει τη φο-
ροληστεία απέναντι σε µισθωτούς, συ-
νταξιούχους, αυτοαπασχολούµενους,
φτωχούς αγρότες.
- Καταργούν όλες τις «ελαφρύνσεις»
που έχουν αποµείνει από τις προηγού-
µενες φοροεπιδροµές και αφορούν στοι-
χειώδεις δαπάνες διαβίωσης των λαϊκών
νοικοκυριών, όπως για ενοίκια, τόκους
δανείων α' κατοικίας, φροντιστήρια παι-
διών, Υγεία κ.ά.
- Καταργούν τις ισχύουσες σήµερα
φορο-«απαλλαγές» στα κοινωνικά επι-
δόµατα, όπως της ανεργίας, ΕΚΑΣ, πο-
λυτεκνικά, αναπηρικά, φοιτητικά.
- Καταργούν το αφορολόγητο όριο των
5.000 ευρώ για τους µικρο-επαγγελµα-
τίες και αυτοαπασχολούµενους, όπου
περιλαµβάνονται και εργάτες χωρίς συ-

γκροτηµένα δικαιώµατα, που δουλεύουν
µε «µπλοκάκι» παροχής υπηρεσιών,
που θα φορολογούνται από το πρώτο
ευρώ, ενδεχοµένως µε ενιαίο συντελε-
στή στο 28%.
- Κατάργηση του αφορολόγητου ορίου
των 5.000 ευρώ και των αγροτών, ενώ
από το 2013 περικόπτονται οι επιστρο-
φές ΦΠΑ και φόρου κατανάλωσης στο
αγροτικό πετρέλαιο.
- Περικοπές (πιθανόν στο 50%) του πρό-
σθετου αφορολόγητου που ισχύει για
ΑµεΑ µε αναπηρία πάνω από 67%.
- Καταργούν τους µειωµένους συντελε-
στές ΦΠΑ και άλλες ελαφρύνσεις που
ισχύουν σε νησιά του Αιγαίου.  Επίσης
καταργούν την µείωση του φόρου που
ισχύει σήµερα σε µισθωτούς που εργά-
ζονται σε παραµεθόριες περιοχές.
- Προχωρούν µε µεγάλες ανατιµήσεις
στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης
πάνω στο υγραέριο κίνησης, που το εξι-
σώνουν µε το πετρέλαιο κίνησης.
- Ανατιµήσεις 25% προβλέπονται στα ει-
σιτήρια των αστικών συγκοινωνιών. Από
την 1η Γενάρη 2013 η τιµή του «ενιαίου
εισιτηρίου» στην Αθήνα θα φτάσει στα
1,75 ευρώ (από 1,40 ευρώ σήµερα).
Είναι απόλυτα φανερό ότι θα προχωρή-
σουν σε ανάλογες τρανταχτές ανατιµή-
σεις και στα τιµολόγια των πρώην ∆ΕΚΟ
κ.α. υπηρεσιών.
- Αυξήσεις ετοιµάζουν στους ειδικούς φό-
ρους στα τσιγάρα, κυρίως στις λεγόµε-
νες «φτηνές» µάρκες.

- Στο νέο λεγόµενο «ενιαίο τέλος ακινή-
των» θα ενσωµατώσουν τα χαράτσια
µέσω ∆ΕΗ (για τα οποία δεν υπάρχει
αφορολόγητο) και το Φόρο Ακίνητης Πε-
ριουσίας (ΦΑΠ, που σήµερα έχει αφο-
ρολόγητο όριο στα 200.000 ευρώ) µε την
ταυτόχρονη επέκταση του χαρατσιού
(ΕΕΤΗ∆Ε)και σε µη ηλεκτροδοτούµενες
εκτάσεις.
- Από την 1η Γενάρη του 2013 προχω-
ρούν µε την κατάργηση κάθε αφορολό-
γητου ορίου, επιβάλλοντας χαράτσια
που θα εφαρµόζουν πάνω σε ευτελείς ή
ακόµη και ανύπαρκτες αξίες γης και πε-
ριουσίας. Η κατάργηση του αφορολόγη-
του ορίου συζητήθηκε σε χτεσινή
σύσκεψη της πολιτικής ηγεσίας του
υπουργείου Οικονοµικών µε τους εκ-
προσώπους των κοµµάτων της συγκυ-
βέρνησης (Ν∆ - ΠΑΣΟΚ - ∆ΗΜΑΡ) και
αναµένεται να κλειδώσει στη σηµερινή
σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών.
- Το νέο κατ' αποκοπή χαράτσι θα κλιµα-
κώνεται µε συντελεστές που ξεκινούν
από 0,1% ή 0,2% επί της «αντικειµενι-
κής τιµής». Χαρακτηριστικό για το πού
το πάνε είναι τα στοιχεία του υπουργείου
Οικονοµικών, σύµφωνα µε τα οποία
74% των ιδιοκτητών στην Ελλάδα κατέ-
χουν ακίνητα αντικειµενικής αξίας µέχρι
100.000 ευρώ. Εποµένως η διαµόρ-
φωση αφορολόγητου σε αυτό το επί-
πεδο θα εξαιρούσε τη µικρή ιδιοκτησία,
την οποία και έχουν βάλει στο µάτι.
- Στους σχεδιασµούς συγκυβέρνησης -

τρόικας είναι και η επιβολή
«φόρου ιδιοκατοίκησης», µε
την εφαρµογή του οποίου θα
φορολογούν ανύπαρκτα
«τεκµαρτά εισοδήµατα», τα
οποία θα προσθέτουν στα
άλλα εισοδήµατα των λαϊκών
νοικοκυριών. Περικοπές ετοι-
µάζουν και στα σηµερινά
αφορολόγητα όρια για γονι-
κές παροχές, κληρονοµιές και
µεταβιβάσεις ακόµη και για
πρώτη κατοικία.
- Για το χαράτσι της «αλλη-
λεγγύης» καρατοµούν το

αφορολόγητο όριο από τα 12.000 στα
5.000 ευρώ! Η εφαρµογή του µέτρου συ-
νεπάγεται νέο χαράτσωµα σε εισοδή-
µατα από 357 ευρώ το µήνα, δηλαδή
πολύ χαµηλότερα από τα επίσηµα όρια
της φτώχειας.
- Το τέλος επιτηδεύµατος το βαφτίζουν
«ελάχιστο φόρο» και επιβαρύνουν τους
αυτοαπασχολούµενους και µικροεπαγ-
γελµατίες µε 700 ευρώ (από 500 ευρώ
το χρόνο µέχρι σήµερα).

- Καταργούν τα εποχιακά επιδόµατα
(ΟΑΕ∆), τα οποία παίρνουν οι οικοδό-
µοι, µισθωτοί στον επισιτισµό και
τουρισµό κ.ά. µε την προϋπόθεση συ-
γκεκριµένου αριθµού ενσήµων ετησίως.

- ∆ιαλύουν και καταργούν τη δαπάνη σε
οικογενειακά, κοινωνικά και προνοιακά
επιδόµατα, µε τον αποκλεισµό από αυτά
εκατοµµυρίων λαϊκών νοικοκυριών,
µέσα από την εφαρµογή εξευτελιστικών
εισοδηµατικών και περιουσιακών κριτη-
ρίων. Προκρίνεται η χορήγηση ενός και
µοναδικού επιδόµατος και µόνο για το
φτωχότερο κοµµάτι του πληθυσµού.

- Σε παράλυση οδηγούν τη λειτουργία
των νοσοκοµείων, σµπαραλιάζοντας τις
«δαπάνες» για τα φάρµακα. Οι ασφαλι-
σµένοι, όσοι και όσο µπορούν και αντέ-
χουν, εξαναγκάζονται να βάλουν πιο
βαθιά το χέρι στην τσέπη.
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