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Η7ήµερη Πανελλαδική Απερ-
γιακή κινητοποίηση των ναυ-

τεργατών σε όλες τις κατηγορίες
πλοίων σηµείωσε µεγάλη επιτυχία.
Ανέδειξε τα χρόνια και οξυµµένα προ-
βλήµατα των ναυτεργατών στο σύ-
νολο τους. Το χαρακτήρα και το
περιεχόµενο του επαίσχυντου νοµο-
σχεδίου «για την ανασυγκρότηση του
ΥΝΑ». Ανέδειξε ότι δεν αφορά µόνο
τους ναυτεργάτες. Είναι στρατηγική
επιλογή του εφοπλιστικού – βιοµηχα-
νικού – τραπεζικού, του κεφαλαίου
γενικότερα σε βάρος των εργατικών –
λαϊκών δικαιωµάτων.

Στην απεργία µπήκαν σε       κί-
νηση ευρύτερες δυνάµεις            µε
πολύµορφες κινητοποιήσεις. Μπροστά
στα αδιέξοδα της πολιτικής της, η κυ-
βέρνηση κατέφυγε στο µέτρο της πο-
λιτικής επιστράτευσης.

Αυτό δεν ήταν αρκετό για να κάµ-
ψει την απεργία και επιστράτευσε τις
δυνάµεις καταστολής  ΜΑΤ, ειδικές
δυνάµεις, Λιµενικό Σώµα. Φτάνοντας
στο σηµείο ο Κεντρικός Λιµενάρχης
Πειραιά να εκτελεί χρέη καβοδέτη,
κάτω από το άγρυπνο βλέµµα των
ΜΑΤ και µάλιστα κατά το χρονικό διά-
στηµα που και οι καβοδέτες έκαναν
απεργία, αδιαφορώντας για τον
ασφαλή απόπλου των πλοίων.

Στην πολιτική επιστράτευση κατα-
κτήσαµε µε τον αγώνα µας την λαϊκή
επιστράτευση κόντρα στο κεφάλαιο
και τους πολιτικούς του εκπροσώ-
πους.

Η απεργία συµπαράστασης στην
Αττική και η συγκέντρωση αλληλεγ-
γύης δεν είχαν ιστορικό προηγού-
µενο, ήταν η µεγαλύτερη των
τελευταίων χρόνων. Είναι παρακατα-
θήκη των ναυτεργατών, της εργατι-
κής τάξης και απάντηση στην πολιτική
της βίας και τροµοκρατίας.

Η πορεία κατευθύνθηκε προς το
Υπουργείο Ναυτιλίας και ο Υπουργός
Κ. Μουσουρούλης ταµπουρωµένος και
τροµοκρατηµένος είχε βάλει τα ΜΑΤ
να τον φυλάνε από τον «εχθρό λαό».

Αποτελεί βασική προϋπόθεση για
τις απεργίες που έχουν προαποφασι-
στεί µε την κατάθεση του νοµοσχε-
δίου από το ΥΝΑ και την Πανελλαδική
Απεργία της ΓΣΕΕ στις 20 Φλεβάρη.

Είµαστε σε αγωνιστική επιφυλακή,
οργανώνουµε τον αγώνα µας για τις
νέες µάχες που έχουµε µπροστά µας.

Οι διοικήσεις των σωµατείων
ΠΕΜΕΝ, "ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ",

ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΣ - ΝΑΤ απευθύνο-
νται σε όλους τους εργαζόµενους της
χώρας, τους µικρούς επαγγελµατο-
βιοτέχνες, τους φτωχούς αγρότες και
τους καλούµε σε κοινό αγώνα και αλ-
ληλεγγύη.

Η µήτρα των προβληµάτων που
αντιµετωπίζει κάθε κλάδος, κάθε
χώρος δουλειάς, οι αυτοαπασχολού-
µενοι, οι φτωχοί αγρότες, οι άνεργοι
είναι µία. Σε συνθήκες καπιταλιστικής
κρίσης το µάρµαρο να πληρώσει ο
λαός, για να σωθούν τα κέρδη βιοµη-
χάνων και εφοπλιστών, µεγαλέµπο-
ρων και µεγαλοξενοδόχων. Η
πολιτική που υπηρετεί αυτά τα συµ-
φέροντα, µειώνει τους µισθούς, τις
συντάξεις, αυξάνει τη φτώχεια, την
εξαθλίωση. Επιβάλλει θύελλα χαρα-
τσιών και φόρων. Μετατρέπει την
υγεία, την πρόνοια, τις µεταφορές σε
πανάκριβες και απρόσιτες για την
πλειοψηφία του λαού υπηρεσίες.

Ιδιαίτερα τα εργατικά - λαϊκά
στρώµατα που κατοικούν στα νησιά
γνωρίζουν καλά τι σηµαίνει οι εφο-
πλιστές να αφήνουν τα νησιά το χει-
µώνα χωρίς πλοία. Τα εισιτήρια να
είναι στα ύψη όπως και τα πανάκριβα
ναύλα για τους φτωχούς αγρότες. Τι
σηµαίνει να περνούν πολλές ηµέρες
για να δουν ένα γιατρό, φάρµακα,
τρόφιµα, καύσιµα, µερικά νησιά
ακόµα και νερό! Το σχέδιο νόµου που
φέρνει το υπουργείο Ναυτιλίας επι-
βάλλει ακόµα πιο σκληρά µέτρα, επι-
δεινώνει την ήδη άσχηµη κατάσταση.

Με την κατάργηση της υποχρεω-
τικής δεκάµηνης δροµολόγησης και
των οργανικών συνθέσεων επιτρέπει
στους εφοπλιστές να βάζουν πλοία
σε όποια γραµµή θέλουν, για όσο
διάστηµα θέλουν και µε όποια τιµή
στα εισιτήρια τους συµφέρει µε µονα-
δικό κίνητρο το κέρδος τους και όχι
την ικανοποίηση των αναγκών που
έχουν τα εργατικά - λαϊκά στρώµατα
στα νησιά. Θέτουν σε κίνδυνο την
ασφάλεια ναυτεργατών και επιβατών
σε συνδυασµό µε τα ακατάλληλα
πλοία που δροµολογούν οι εφοπλι-
στές.

Περνά στη δικαιοδοσία του ΤΑΙ-
ΠΕ∆ (Ταµείο Αξιοποίησης της Ιδιωτι-
κής Περιουσίας του ∆ηµοσίου) το
σύνολο των λιµενικών δικτύων και
υποδοµών. Ξεπουλάνε τη χώρα και
τις υποδοµές της, εξαθλιώνοντας τον
εργαζόµενο λαό, για να υπηρετήσουν
το κεφάλαιο και τα κέρδη του, υπο-
νοµεύουν την αµυντική ικανότητα της
χώρας και τα κυριαρχικά δικαιώµατα.

Καθαρίζουν το έδαφος από ΣΣΕ
και δικαιώµατα για να παραχωρή-

σουν στις µεγάλες επιχειρήσεις, λι-
µάνια - φιλέτα στα πρότυπα του ερ-
γασιακού κάτεργου της COSCO. Στο
στόχαστρο είναι τα δικαιώµατα των
λιµενεργατών, αλλά και των εργαζο-
µένων στη ναυπηγική βιοµηχανία.

Στα πλαίσια αυτής της αντιλαϊκής
πολιτικής, η κυβέρνηση µε το ν/σ που
φέρνει τινάζει στον αέρα τις κατακτή-
σεις των ναυτεργατών.

Με την κατάργηση της δεκάµη-
νης υποχρεωτικής δροµολόγησης,
αλλά και µε το δικαίωµα που αποκτά
ο υπουργός Ναυτιλίας, µε αποφάσεις
"που εκδίδονται κατά πλοίο δεν δη-
µοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως και δεν αναρτώνται στο
διαδίκτυο" να καθορίζει τις οργανικές
συνθέσεις για όλες τις κατηγορίες
πλοίων, σηµαίνει ότι χιλιάδες ναυ-
τεργάτες µε συγκροτηµένα µισθολο-
γικά - ασφαλιστικά - συνδικαλιστικά
δικαιώµατα θα βρεθούν στο δρόµο
της ανεργίας.

∆ιευρύνει την ανασφάλιστη -
µαύρη εργασία, επιβάλλοντας συ-
ντριπτικό χτύπηµα στα ασφαλιστικά
δικαιώµατα των ναυτεργατών αλλά
και στο ίδιο το ΝΑΤ. Την ίδια στιγµή,
εκατοντάδες ναυτεργάτες παραµέ-
νουν απλήρωτοι για µήνες, ενώ πολ-
λοί είναι εγκαταλελειµµένοι στα πλοία
των εφοπλιστών.

Χιλιάδες ναυτεργάτες είναι άνερ-
γοι, ως αποτέλεσµα της πολιτικής
που υπηρετεί τους εφοπλιστές, µε τε-
ράστια προβλήµατα επιβίωσης. Ελά-
χιστοι από αυτούς παίρνουν το
πενιχρό επίδοµα των 235 ευρώ για
άγαµους και 294 ευρώ για έγγαµους.

Οι ναυτεργάτες είναι υποχρεωµέ-
νοι να αγωνιστούν και να απεργή-
σουν απέναντι σ' αυτήν τη
βαρβαρότητα. Αντιπαλεύουµε την
πολιτική της εξαθλίωσης και της φο-
ροληστείας. Υπερασπιζόµαστε το δι-
καίωµα κάθε εργάτη να δουλεύει και
να κατοχυρώνει εργασιακά - ασφαλι-
στικά - συνδικαλιστικά δικαιώµατα.
Απαντάµε µε οργάνωση και ενότητα
στα ταξικά σωµατεία µας, στην πολι-
τική καταστολής των εργατικών αγώ-
νων που επιλέγει η κυβέρνηση.
Γνωρίζουµε καλά ότι κάθε υποχώ-
ρηση θα φέρει νέα και πιο σκληρά
αντεργατικά µέτρα.

Καλούµε όλους τους εργαζόµε-
νους, τη φτωχή αγροτιά, τους επαγ-
γελµατίες, βιοτέχνες, να
συντονίσουµε τη δράση µας µέσα
από καλά οργανωµένους και σχεδια-
σµένους αγώνες ενάντια στους εκ-
προσώπους του κεφαλαίου και των
σχεδίων τους. 

Με αιχµή την υπογραφή Εθνικής Γενικής Συλλογι-
κής Σύµβασης Εργασίας, την υπεράσπιση των ανέρ-

γων, την αντίσταση στα χαράτσια και τους φόρους που
εξοντώνουν το λαό, αλλά και την απάντηση στην ένταση της
καταστολής, οι εργαζόµενοι στον ιδιωτικό και το δηµόσιο
τοµέα προχωρούν σε γενική πανελλαδική απεργία που έχουν
προκηρύξει ΓΣΕΕ και Α∆Ε∆Υ µετά από πρόταση των δυνά-
µεων του ΠΑΜΕ για τις 20 Φλεβάρη.

Παράλληλα οι ναυτεργάτες απαιτούµε να αποσυρθεί το
επαίσχυντο πολυνοµοσχέδιο για την “Ανασυγκρότηση του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου”, που προωθούν κυβέρ-
νηση – εφοπλιστές – κεφάλαιο και καταργεί τις ΣΣΕ, το σύ-
νολο των δικαιωµάτων των ναυτεργατών, των εργαζοµένων,
σε πλοία, λιµάνια, σ’ όλους τους χώρους που αναφέρεται
σχέδιο νόµου.

Σε βηµατισµό µάχης βρίσκονται επίσης οι δυνάµεις της Πανελ-
λαδικής Αντιµονοπωλιακής Συσπείρωσης Επαγγελµατοβιοτεχνών
(ΠΑΣΕΒΕ), της Οµοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ), του Μετώ-
που Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ), της Παναγροτικής Συσπείρωσης
(ΠΑΣΥ) που ήδη βρίσκονται πολυήµερες αγωνιστικές κινητοποιή-
σεις, της Ελληνικής Επιτροπής για τη ∆ιεθνή Ύφεση και Ειρήνη
(ΕΕ∆ΥΕ) και των Λαϊκών Επιτροπών.

Με όπλο την πρόταση του ΠΑΜΕ για την υπογραφή ΕΓΣΣΕ και
κλαδικών ΣΣΕ για όλους τους εργαζόµενους σε δηµόσιο και ιδιωτικό
τοµέα απαντάµε στην απόφαση της κυβέρνησης που καταργεί  µε
νόµο τον κατώτερο µισθό και επιφέρει αντίστοιχη κατάργηση στα
εργασιακά δικαιώµατα που συνδέονται όχι µόνο µε το µισθό, αλλά
µε την ίδια τη ζωή µας (κατάργηση επιδοµάτων, παροχών υγείας
και ασφάλισης, ωράρια, άδειες κ.ά.), οδηγεί στην κατάργηση των
συλλογικών διαπραγµατεύσεων, στις ατοµικές συµβάσεις εργασίας
και στα δουλεµπορικά κυκλώµατα..

Τα ταξικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ -
ΠΕΠΡΝ -  ΠΕΣ/ΝΑΤ καλούν τους ναυτεργάτες, τους συνταξιού-
χους, όλους τους εργαζόµενους, την φτωχή αγροτιά, τους επαγ-
γελµατίες, βιοτέχνες, να συντονίσουµε την δράση µας µέσα από
καλά οργανωµένους και σχεδιασµένους αγώνες ενάντια στους εκ-
προσώπους του κεφαλαίου και των σχεδίων τους.

Μας στερούν την ελπίδα και κάθε προοπτική αξιοπρεπούς
ζωής για τα κέρδη των βιοµηχάνων, των εφοπλιστών, των
τραπεζιτών! Εµείς απαντάµε: Σκλάβοι δε δεχόµαστε να γί-
νουµε»! Κανένας µόνος, συσπειρωµένοι στη γραµµή πάλης
του ταξικού εργατικού κινήµατος, του ΠΑΜΕ, θα σπάσουµε
την άγρια καταστολή, την συκοφάντηση των λαϊκών αγώνων
και την τροµοκρατία. 

•Εφαρµογή των ΣΣΕ σε όλες τις κα-
τηγορίες πλοίων, να καταβληθούν
τα δεδουλευµένα στους επί µήνες
απλήρωτους ναυτεργάτες.
•Υπογραφή και ανανέωση της Εθνι-
κής Γενική Συλλογικής Σύµβασης
Εργασίας και των κλαδικών συµβά-
σεων για όλους τους εργαζόµενους
που να ανταποκρίνονται στις σύγ-
χρονες και πραγµατικές ανάγκες.
•Να αποσυρθεί το νοµοσχέδιο για
την «Ανασυγκρότηση του ΥΝΑ».
•Κατάργηση της ∆ανειακής Σύµβα-
σης, των αντιλαϊκών µνηµονίων και
των εφαρµοστικών νόµων.
•Κατάργηση της αντεργατικής νο-
µοθεσίας, ν. 2687/53 όρος 8 των
εγκριτικών πράξεων νηολόγησης,
του Ευρωπαϊκού Κανονισµού
3577/92, που προωθούν τη
«µαύρη» - ανασφάλιστη εργασία.
•Άµεση ανάκληση όλων των µειώ-
σεων που επιβλήθηκαν στις συντά-
ξεις.
•Κατάργηση των φορολογικών χα-
ρατσιών.
•Άµεσα µέτρα για την ναυτολόγηση
και την προστασία των άνεργων
ναυτεργατών, να συγκεντρώνονται
και να ελέγχονται οι καταστάσεις
πληρωµάτων των πλοίων στο ΓΕΝΕ.
•Πλοία σύγχρονα - ασφαλή µε
απρόσκοπτη, επαρκή σύνδεση των
νησιών µε την ηπειρωτική χώρα που
θα υπηρετούν τις κοινωνικές ανά-
γκες στις θαλάσσιες µεταφορές.
•Αποκλειστικά δηµόσιο, δωρεάν σύ-
στηµα Υγείας - Πρόνοιας, κατάρ-
γηση κάθε επιχειρηµατικής
δραστηριότητας. 
•Πλήρη χρηµατοδότηση των ασφα-
λιστικών ταµείων και όλων των δη-
µόσιων µονάδων Υγείας και
Πρόνοιας από τον κρατικό προϋπο-
λογισµό.
•Αποκλειστικά ∆ηµόσια ∆ωρεάν
Σύγχρονη Ναυτική Εκπαίδευση -
Μετεκπαίδευση.
•Καµία ιδιωτικοποίηση των λιµενι-
κών υποδοµών και της ανατροπής
των δικαιωµάτων των εργαζοµένων. 
•Η ναυτιλία, η ναυπηγική βιοµηχα-
νία, οι υποδοµές και οι πλουτοπαρα-
γωγικές πηγές της χώρας µας
µπορούν και επιβάλλεται να γίνουν
βραχίονας ανάπτυξης που θα υπη-
ρετούν τις λαϊκές ανάγκες.

Ναυτεργάτες, εργαζόµενοι, φτωχοί αγρότες, επαγγελµατίες, βιοτέχνες, σε κοινό µέτωπο πάλης

ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ
ΠΕΕΜΑΓΕΝ - ΠΕΣ/ΝΑΤ

∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ:

τών που κατέφταναν για σταθούν στο
πλευρό των ναυτεργατών. Λίγο µετά τις
5 το πρωί στον Αγ. ∆ιονύση ήρθε το
πρώτο οργανωµένο κύµα εργαζοµένων.

Λίγο πριν τις 10 το πρωί, από τον
Ηλεκτρικό Σταθµό, όπου είχε καθοριστεί
η προσυγκέντρωση του ΠΑΜΕ, άρχισε
να απλώνεται κατά µήκος του λιµανιού
ένα τεράστιο ανθρώπινο ποτάµι, µε
απανωτά συνθήµατα: 

«Η τροµοκρατία δε θα περάσει των
εργατών η πάλη θα τη
σπάσει», 

«Νόµος είναι το
δίκιο του εργάτη όχι τα
κέρδη του κεφα-
λαιοκράτη», 

«Χωρίς εσένα
γρανάζι δεν γυρνά,
εργάτη µπορείς
χωρίς αφεντικά».

Από τα µεγά-
φωνα που είχαν
στηθεί στην πύλη
Ε3, διαβάζονταν η
τεράστια λίστα των
συνδικαλιστικών
και µαζικών φο-
ρέων που παρα-
βρίσκονταν στην
κινητοποίηση, ενώ
ανακοινώθηκε η απόφαση των ναυτερ-
γατικών σωµατείων ότι: 

«Η απεργία δεν αναστέλλεται (...)

έδιωξαν τα καράβια µε το πιστόλι στον
κρόταφο των πληρωµάτων (...) συνεχί-
ζουµε µε απεργία στις 20 Φλεβάρη» και
«νέα απεργία µε την κατάθεση του νο-
µοσχεδίου».

Οχυρώθηκαν πίσω από τα ΜΑΤ
Το πλήθος των συγκεντρωµένων

χαιρέτισε ο Σάββας Τσιµπόγλου, πρόε-
δρος της ΠΕΜΕΝ, τονίζοντας: 

«Έχουµε πάνω
από το 70% των ναυ-
τεργατών που είναι
και 7 µήνες απλήρω-

τοι. Και έρχεται η κυβέρνηση και επι-
βάλλει πολιτική επιστράτευση, κατεβάζει
τα ΜΑΤ, απειλεί, χτυπάει τους απλήρω-

ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ

Απεργία συµπαράστσης στις 6/2 από Ε.Κ. Πειραιά-Αθήνας-Λαυρίου και ΓΣΕΕ

ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΣΕ ΕΞΙ ΝΟΜΟΥΣ
∆ΙΑ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ

Χιλιάδες λαού πληµµύρισαν  την Πέ-
µπτη 6 Φλεβάρη το πρωί το λιµάνι

του Πειραιά. Από του Πειραιά. Από την
πλατεία Καραϊσκάκη µέχρι και µέχρι τον
Αγ. ∆ιονύση, πλήθος εργατών της στεριάς,
νεολαία, γυναίκες, αυτοαπασχολούµενοι,
συγκρότησαν µία τεράστια διαδήλωση, τη
µεγαλύτερη που γνώρισε το πρώτο λιµάνι
τις τελευταίες δεκαετίες. 

Αµέτρητες οι σηµαίες του ΠΑΜΕ. ∆ε-
κάδες κλάδοι εργαζοµένων από ιδιωτικό
και δηµόσιο τοµέα, από εργοστάσια, για-
πιά, τη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη, τα
ναυπηγεία, που συγκροτηµένα µε τα
µπλοκ τους έφτασαν στο λιµάνι, συµµετέ-
χοντας στην παναττική απεργία που είχε
κηρυχθεί. Εκεί και οι Λαϊκές Επιτροπές, οι
Επιτροπές Ανέργων. 

Το ΚΚΕ έδειξε έµπρακτα τη συµπαρά-
στασή του στους ναυτεργάτες, µε τη συµ-
µετοχή στη συγκέντρωση πολυµελούς
αντιπροσωπείας της ΚΕ του ΚΚΕ, µε επι-
κεφαλής την ΓΓ της ΚΕ Αλέκα Παπαρήγα.

Αυτή ήταν η άµεση απάντηση της ερ-
γατιάς, µε τον πρώτο λόγο να έχουν οι τα-
ξικές δυνάµεις, στην κορύφωση της
καταστολής από την κυβέρνηση σε βάρος
του απεργιακού αγώνα των ναυτεργατών
µε την επιβολή του µέτρου της πολιτικής
επιστράτευσης.

Τα στιγµιότυπα ήταν µοναδικά, τέτοια
που µόνο η εργατική τάξη µε την πάλη της
µπορεί να δηµιουργεί. Από τη νύχτα, το λι-
µάνι είχε γίνει τόπος συγκέντρωσης εργα-

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΤΕΛΟΣ

Ταχ. Γραφείο
Κ.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ
Αριθµός Άδειας

597 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: 03 2981

Ενάντια στον πόλεµο που µας κήρυξαν εφοπλιστές - κεφάλαιο - κυβέρνηση

τους ναυτεργάτες αυτούς που θέλει να
πετάξει από τα καράβια». Τόνισε ακόµα
ότι αυτό εκδηλώνεται παντού, «όπου
δουλεύει ο εργάτης έχει από πάνω του
την µπότα του κεφαλαιοκράτη».

Χαρακτήρισε τη ναυτεργατική απερ-
γία «πολύτιµη πείρα, παρακαταθήκη» για
την εργατική τάξη, που δε θα «τα είχαµε
βγάλει πέρα αν δεν υπήρχε το ταξικό ερ-
γατικό κίνηµα» και επισήµανε ότι «είναι
υποχρέωση των ναυτεργατών» να συνε-
χίσουν µε καλύτερη συσπείρωση και ορ-
γάνωση δυνάµεων, µε αιτήµατα που
αφορούν το σύνολο των εργαζοµένων,
για την ανατροπή αυτής της πολιτικής. 

Χαιρετισµό απηύθυνε ο ΓΓ της ΠΝΟ
Γ. Χαλάς, πρόεδροι σωµατείων  και ο
πρόεδρος του ΕΚ Πειραιά, Ν. Ξουράφης.
Παραβρέθηκε επίσης ο Π. Λαφαζάνης,
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. 

Οι χιλιάδες των συγκεντρωµένων ξε-
κίνησαν πορεία προς το υπουργείο Ναυ-
τιλίας. Περίπου 500 µέτρα από το
υπουργείο, κλούβες και ΜΑΤ µε εντολή
της κυβέρνησης έκλεισαν το δρόµο,
εµποδίζοντας τη διαδήλωση να φτάσει
στο υπουργείο. Αξίωσε να περάσει µόνο
µία αντιπροσωπεία των διαδηλωτών. 

Ο πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ Σάββας
Τσιµπόγλου από την ντουντούκα κατήγ-
γειλε τη στάση του υπουργού τονίζοντας
ότι:

«H στάση αυτή αποδεικνύει το αδιέ-
ξοδο της κυβέρνησης και του υπουργού,
που οχυρωµένοι πίσω από τα ΜΑΤ και
την καταστολή προσπαθούν να αντιµε-
τωπίσουν τους εργαζόµενους».

Η διαδήλωση συνεχίστηκε µέσα στο
λιµάνι και κατέληξε στον Ηλεκτρικό
Σταθµό.

Ηχηρή απάντηση σε όσους έσπευσαν να στρέψουν τον
αγώνα των ναυτεργατών ενάντια στον υπόλοιπο λαό έδω-

σαν οι χιλιάδες εργαζόµενοι, µε τις πολύµορφες κινητοποιήσεις αλ-
ληλεγγύης που έγιναν σε όλη τη χώρα, βροντοφωνάζοντας ότι ο
αγώνας των ναυτεργατών είναι αγώνας όλων των εργαζοµένων.
Μάλιστα, σε Κεφαλονιά, Γιάννενα, Άρτα, Λευκάδα, Αγρίνιο και Πρέ-
βεζα έγιναν 24ωρες απεργίες µε αποφάσεις των Εργατικών Κέ-
ντρων, µετά από πρωτοβουλία των ταξικών δυνάµεων. Στη
Ζάκυνθο, δυναµική πικετοφορία αλληλεγγύης στους αγωνιζόµε-
νους ναυτεργάτες πραγµατοποιήθηκε το βράδυ. 

Με κεντρικό σύνθηµα «Νόµος είναι το δίκιο του εργάτη και όχι
του κεφαλαιοκράτη» διαδήλωσαν εργαζόµενοι, αυτοαπασχολού-
µενοι, αγρότες, γυναίκες και νεολαία µε το ΠΑΜΕ στο Ηράκλειο.
Στη συγκέντρωση στα Χανιά ξεχωριστή ήταν η παρουσία των
αγροτών που συµµετείχαν µετά από απόφαση της Ενωτικής Οµο-
σπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Χανίων. Κινητοποίηση έγινε και
στο Ρέθυµνο. Στην Κω, κλιµάκιο συνδικαλιστών πραγµατοποίησε
πλατιά εξόρµηση σε χώρους δουλειάς. Στη Σάµο, πραγµατοποιή-
θηκε το απόγευµα συγκέντρωση και πορεία η οποία κατέληξε στο
λιµεναρχείο του νησιού, όπου κατατέθηκε ψήφισµα συµπαράστα-
σης στους ναυτεργάτες και καταδίκης της αυταρχικής πολιτικής της
κυβέρνησης. Ανάλογη κινητοποίηση έγινε και στη Χίο. 

Στη Θεσσαλονίκη, η κινητοποίηση του Σωµατείου Συνταξιού-
χων ΙΚΑ ενάντια στην περικοπή των συντάξεων και στη φορολη-
στεία, πήρε και περιεχόµενο καταδίκης της τροµοκρατίας σε βάρος
των ναυτεργατών και των αγροτών. Στη Λάρισα, έγινε κινητοποί-
ηση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, από σωµατεία και το Εργατικό
Κέντρο. Στην  Καλαµάτα, 8 Φλεβάρη, το ΠΑΜΕ οργάνωσε πικετο-
φορία ενάντια στην κρατική καταστολή το ίδιο και στο Βόλο.

Στο µεταξύ, αµείωτα συνέχισαν να φτάνουν τα µηνύµατα αλ-
ληλεγγύης στους ναυτεργάτες από όλη τη χώρα αλλά και το εξω-
τερικό.

EFIMERIDA NAYTERGATIKI GENARIS 2013:ìììììì 1  18/2/2013  6:18 ìì  Page 1



ΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΝ2

Συνάδελφοι
Συναδέλφισσες

Οι Κύριες και οι Επικουρικές
συντάξεις έχουν σφαγιασθεί.

Οι περικοπές που σήµερα εφαρµόζο-
νται είναι, για τις Κύριες συντάξεις η
πέµπτη φορά, για τις Επικουρικές η
τρίτη. Οι συντάξεις µας γίνονται προ-
νοιακά βοηθήµατα. Αυτά µαζί µε την
άγρια φορολογία, τα χαράτσια, τις
περικοπές στην υγεία, τα φάρµακα,
τις αυξήσεις ιδιαίτερα στο πετρέλαιο,
σε συνδυασµό µε τις περικοπές σε µι-
σθούς, τα µεροκάµατα, την ανεργία
που έχουν υποστεί τα παιδιά µας και
τα εγγόνια µας, µας καταδικάζουν
στην φτώχια, την εξαθλίωση.

Σήµερα κανένας δεν δικαιολογεί-
ται να έχει αυταπάτες, να πιστεύει τις
υποσχέσεις και τα ψέµατα της τρι-
κοµµατικής κυβέρνησης ότι τα µέτρα
αυτά θα είναι τα τελευταία ή τις αυ-
ταπάτες των ευρωλάγνων. Να υπο-
κύπτει στους εκβιασµούς της τον
φόβο και την τροµοκρατία που καλ-
λιεργούν για να µας σπρώξουν στο
περιθώριο και να υπονοµεύσουν
τους αγώνες.

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση
η απάντηση είναι: Καµιά αυταπάτη,
καµία ανοχή, δράση τώρα µε οργά-
νωση, αντίσταση, και δυνάµωµα των

αγώνων ενάντια στις πολιτικές της
κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και των µονοπωλιακών οµίλων.
Αυτοί είναι οι υπεύθυνοι, αυτοί κέρδι-
σαν και κερδίζουν από τον µόχθο
µας. Αυτοί µας θέλουν φθηνά εργα-
λεία. Αυτοί σκοτώνουν τα άλογα όταν
γεράσουν. Να δώσουµε τη µάχη από
κοινού µε την Εργατική Τάξη, τους
αυτοαπασχολούµενους, την φτωχή
αγροτιά που υποφέρουν από τους ίδι-
ους. Να βάλουµε φραγµό στην µοι-
ρολατρία και την απογοήτευση που
συνειδητά µας σπρώχνουν.

Συνάδελφοι
Συναδέλφισσες
Κανένας από µόνος δεν µπορεί να

φέρει αποτέλεσµα, όλοι µαζί µπο-
ρούµε να ανατρέψουµε αυτές τις συ-
νταξιοκτόνες και αντεργατικές
πολιτικές. Όλοι οι συνταξιούχοι να
γραφτούν στα σωµατεία τους, όλοι
να βγούµε στον δρόµο του αγώνα.

Να οργανώσουµε παντού µαζικές
εκδηλώσεις διαµαρτυρίας έξω από
Εφορείες, ∆ΕΗ, Υπουργεία, Νοσοκο-

µεία, µαζί µε τα Εργατικά Σωµατεία,
µαζί µε τις λαϊκές Επιτροπές. Να στη-
ρίξουµε τις αγωνιστικές εκδηλώσεις,
τις απεργίες των εργαζοµένων, που
δίνουν τη µάχη για την υπογραφή
Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας,
για την ανεργία και για τα δικαιώµατα
τους στη δουλειά και στη ζωή.

Μας κάνουν τη ζωή µαύρη,
να κάνουµε και εµείς την δική
τους δύσκολη.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 
Αποκατάσταση στις Κύριες και

Επικουρικές συντάξεις, στα Επιδό-
µατα, καµία περικοπή στις Κοινωνικές
∆απάνες, στα Φάρµακα, στην Υγεία
και την Ιατροφαρµακευτική Περί-
θαλψη. Κατάργηση των χαρατσιών
της φοροληστείας, των φόρων στο
πετρέλαιο, όλων των αντεργατικών,
αντιασφαλιστικών, αντιλαϊκών,

νόµων και διατάξεων, µνηµονίων,
εφαρµοστικών διατάξεων και δανεια-
κών συµβάσεων, που µας έχουν κα-
ταδικάσει στη φτώχεια, την
δυστυχία, την εξαθλίωση. Οι συντα-
ξιούχοι µαζί και οι εργαζόµενοι έχουν
πληρώσει µε τον µόχθο τους και το
αίµα της ζωής τους τα πάντα, συντά-
ξεις, φάρµακα, παροχές κοινωνικής
ασφάλισης. ∆εν χρωστάµε σε κανέ-
ναν, αντίθετα µας χρωστάνε. Όλος ο
πλούτος που έχουν στα σεντούκια
τους οι τραπεζίτες οι εφοπλιστές οι
µεγολοβιοµήχανοι είναι δικός µας.

Έχουµε δικαίωµα µιας αξιοπρε-
πούς συνταξιουχικής ζωής, να ζή-
σουµε καλύτερα και εµείς και τα
παιδιά µας. Έχουµε δικαίωµα να
έχουµε τις συντάξεις µας, τα φάρ-
µακα και όλες τις ασφαλιστικές παρο-
χές που έχουµε πληρώσει και µας
έχουν αφαιρέσει.

ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΕ ΕΝΙΑΙΑ ΤΑΞΙΚΗ 
ΠΑΛΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ, ΑΝΕΡΓΩΝ, 
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ, ΜΕ ΛΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Γενάρης 2013

ΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΝ
ΜΗΝΙΑΙΑ 

ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 

Ιδιοκτησία του Συλλόγου 
Ναυτεργατικής 

Συνδικαλιστικής Κίνησης

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ 
ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Εκδότης - Υπεύθυνος 
σύµφωνα µε το νόµο:
ΜΑΡΙΩΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

Κολοκοτρώνη 99,
Πειραιάς - ΤΚ 185 35
Τηλ.: 210 - 41.17.578

Υπεύθυνη Τυπογραφείου:
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
Μπουµπουλίνας 19,
Πειραιάς - ΤΚ 185 35
Τηλ.: 210 - 41.70.479

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ
Εσωτερικού: Ευρώ 15
Εξωτερικού: Ευρώ  50

Η ύλη του παρόντος φύλου
έκλεισε 7-2-2013

∆ Ι Κ Η  Τ Ω Ν  3 5  
Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ω Ν  Τ Ο Υ  Π Α Μ Ε

Στις 12 Φλεβάρη σέρνονται στα δικαστήρια οι 35
συνδικαλιστές, στελέχη του ταξικού κινήµατος,

µετά την κυβερνητική καταστολή και προβοκάτσια που
στήθηκε σε βάρος τους, µε αφορµή την παρέµβαση στο
υπουργείο Εργασίας για τις προκλητικές δηλώσεις του
υπουργού Γ. Βρούτση ότι το ασφαλιστικό σύστηµα έχει
οικοδοµηθεί στη βάση «πελατειακών αντιλήψεων». 

Στάσεις εργασίας την ηµέρα της εκδίκασης προκή-
ρυξαν η Α∆Ε∆Υ, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας και σειρά
συνδικαλιστικών οργανώσεων, µε πρόταση που κατέ-
θεσαν οι αγωνιστικοί συνδυασµοί του ΠΑΜΕ.

Την ίδια µέρα στις 8.30 το πρωί στο Πεδίον του
Άρεως το ΠΑΜΕ οργανώνει συγκέντρωση και καλεί τα
σωµατεία και τους εργαζόµενους να δηλώσουν έµπρα-
κτα την αλληλεγγύη και συµπαράστασή τους, στους
διωκόµενους συνδικαλιστές. Αναδεικνύει την ανάγκη -
και µπροστά στην απεργία στις 20 Φλεβάρη - οι εργα-
ζόµενοι οργανωµένα να απαντήσουν στην κυβερνητική
καταστολή και να δυναµώσουν την αλληλεγγύη σε
όποιον αντιµετωπίζει τον αυταρχισµό κυβέρνησης - ερ-
γοδοσίας.

Την άγρια επίθεση που δέχτηκαν στις 30/01/2013,
δεκάδες συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, µέλη εργατι-

κών σωµατείων και οµοσπονδιών από δυνάµεις των
ΜΑΤ στο Υπουργείο Εργασίας, οι οποίοι πήγαν να δια-
µαρτυρηθούν για τις απαράδεκτες δηλώσεις του
Υπουργού Γ. Βρούτση, ότι το ασφαλιστικό σύστηµα
«έχει οικοδοµηθεί πάνω στη βάση πελατειακών σχέ-
σεων»!, καταγγέλλουν τα ταξικά ναυτεργατικά σωµατεία
ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ -  ΠΕΣ/ΝΑΤ.

Είναι βαθιά νυχτωµένη η κυβέρνηση και τα κόµµατα
που τη στηρίζουν, αν νοµίζουν ότι µπορούν µε την ωµή
βία να τροµοκρατήσουν το εργατικό ταξικό κίνηµα.

Καταγγέλλουµε τις κατασκευασµένες κατηγορίες,
την προβοκάτσια της κυβέρνησης µε τις φωτογραφίες
µε τα στηµένα σκηνικά που έδωσε στην δηµοσιότητα,
τρεις ώρες µετά την βίαιη προσαγωγή των συνδικαλι-
στών – στελεχών του ΠΑΜΕ και που έπαιξαν τα περισ-
σότερα ΜΜΕ, παρουσιάζοντας τες ως αληθινές.

Καλούµε όλους τους εργαζόµενους, την φτωχή
αγροτιά, τους επαγγελµατίες, βιοτέχνες, να συντονί-
σουµε την δράση µας µέσα από καλά οργανωµένους
και σχεδιασµένους αγώνες ενάντια στους εκπροσώ-
πους του κεφαλαίου και των σχεδίων τους.

Αυτή πρέπει να είναι η απάντηση µας, Να µετατρα-
πεί η λαϊκή οργή σε ΛΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, να αναπτυ-
χθούν αγώνες αντάξιοι στο πόλεµο που µας έχουν
κηρύξει οι κεφαλαιοκράτες και οι πολιτικοί υπηρέτες
τους.

∆ΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ:

Συγκέντρωση στο ∆ικαστικό Μέγαρο Μυτιλήνης
πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη 17 Γενάρη µε

πρωτοβουλία της τοπικής Γραµµατείας του ΠΑΜΕ,
καθώς τη µέρα εκείνη δικάζονταν ως εγκληµατίες συν-
δικαλιστές οι οποίοι βρέθηκαν αλληλέγγυοι σε απεργία
ναυτεργατών, µετά από µήνυση της εταιρείας ΑΝΕΚ,
που κατέθεσε ο πλοίαρχος του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου ΛΙΣΣΟΣ.

Σε ανακοίνωσή της η Γραµµατεία Λέσβου του ΠΑΜΕ
τονίζει:

«Η δίωξη αυτή είναι στο πλαίσιο της συντονισµένης
επίθεσης της κυβέρνησης και των εφοπλιστών στο δι-
καίωµα της απεργίας και της ταξικής αλληλεγγύης µε-
ταξύ κλάδων των εργαζοµένων. Είναι πολιτική δίωξη,
είναι δίωξη που στόχο έχει το ταξικό εργατικό, λαϊκό κί-
νηµα. Στόχο είχε να κάµψει τους αγώνες του λαού, για
να περάσουν πιο εύκολα τα αντιλαϊκά-αντεργατικά
µέτρα των τελευταίων κυβερνήσεων της ΕΕ και του
∆ΝΤ. Η τροµοκρατία δεν θα περάσει. Ο ενωµένος ταξι-
κός αγώνας έχει αποδειχθεί ανίκητος».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Η δίκη στη Μυτιλήνη, τελικά, αναβλήθηκε για τον ερχό-
µενο Σεπτέµβρη. 

Εδώ και δεκαετίες ένα από τα
σαθρά επιχειρήµατα που

πλασάρουν οι κήρυκες της αστικής
τάξης και επαναλαµβάνεται ακόµα
και σήµερα, από πρωθυπουργούς,
υπουργούς Ναυτιλίας, µεγαλοδηµο-
σιογράφους, είναι η γνωστή ρήση
ότι: «Τα πλοία έχουν προπέλα και
φεύγουν». Το αποπροσανατολι-
στικό σκηνικό συµπληρώνεται µε
τον διαχρονικό εκβιασµό των εφο-
πλιστών περί φυγής των πλοίων
από την ελληνική σηµαία, αν δεν
ικανοποιηθούν οι αξιώσεις τους.
Το εύρηµά τους φτηνό και πολυ-
χρησιµοποιηµένο, δίνει άλλοθι στις
αστικές κυβερνήσεις που αναζη-
τούν προσχήµατα για να δικαιολο-
γήσουν την υποτελή στάση τους
απέναντι στο εφοπλιστικό κεφά-
λαιο.

Είναι γνωστό ότι η ασύδοτη
δράση των εφοπλιστών βασίζεται
στο αποικιακό «θεσµικό πλαίσιο»,
το οποίο προσκυνούν όλες οι µέχρι
σήµερα κυβερνήσεις και το υπηρε-
τούν πιστά όλα τα κόµµατα του ευ-
ρωµονόδροµου και οι
συνδικαλιστικές τους παρατάξεις.

Αποθρασυµένοι από την πολι-
τική αυτή οι εφοπλιστές δε «χορταί-
νουν» µε τίποτα. Η "καραµέλα" της
«ανταγωνιστικότητας» που χρησι-
µοποιούν είναι τόσο παλιά όσο και
ο ίδιος ο καπιταλισµός. 

Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι µετά
τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο, οι
µεταπολεµικές κυβερνήσεις, στο
όνοµα της "ανταγωνιστικότητας"
του ελληνικού πλοίου παραχώρη-
σαν στους εφοπλιστές "χαριστικά"
δάνεια για την αγορά των περιβόη-
των 100 "λίµπερτι" που εξοφλήθη-
καν σε 20 χρόνια προς το κράτος,
ενώ η απόσβεσή τους έγινε µέσα σε
δύο µόνο ταξίδια! 

Σήµερα η Ένωση Ελλήνων
Εφοπλιστών (ΕΕΕ) δια του προέ-
δρου της Θ. Βενιάµη βγήκαν στο
µεϊντάνι και δηλώνουν (Ναυτεµπο-
ρική 24/12/2012) ότι: «αν
ψηφισθεί η διάταξη που
υπάρχει στο πολυνοµο-
σχέδιο του υπουργείου
Ναυτιλίας που αφορά
την κατάργηση των ΣΣΕ
και υπογραφή ατοµι-
κών Συµβάσεων για τα
ελληνικά κατώτερα
πληρώµατα, υπάρχουν
οι προϋποθέσεις να δη-
µιουργηθούν περισσότε-
ρες από 100.000 θέσεις
εργασίας στα κατώτερα
πληρώµατα στα ποντο-
πόρα πλοία και τα σκάφη
αναψυχής»! 

Γίνεται φανερό ότι οι εφοπλιστές
επισείουν τη δαµόκλειο σπάθη της
ανεργίας πάνω από τα κεφάλια
όσων εργάζονται για να τους τρο-
µοκρατήσουν. Εκβιάζουν και απει-
λούν τους άνεργους: «Τους λένε
καλύτερα να εργάζεσαι µε 550 δο-
λάρια, το µήνα (µισθός Ναύτη),
χωρίς άλλα δικαιώµατα παρά στο
δρόµο»! 

Για ένα επάγγελµα βαρύ - ανθυ-
γιεινό και επικίνδυνο, που ασκείται
µακριά από την οικογένεια και την
κοινωνία, 24 ώρες το 24ωρο στην
υπηρεσία του εργοδότη. Την στιγµή
µάλιστα, όταν ο αριθµός των ναυ-
τεργατών που επανδρώνουν κάθε
πλοίο υπολείπεται των πραγµατι-

κών αναγκών και το πλήρωµα ερ-
γάζεται σε συνθήκες εξοντωτικής
εντατικοποίησης. 

Και επειδή από κάπου πρέπει
να γίνει η αρχή, αυτό θα εξαπλω-
θεί σε όλες τις κατηγορίες
πλοίων και το επόµενο βήµα θα
είναι οι ΣΣΕ των αξιωµατικών. 

Θέλουν να πείσουν τον  εργάτη,
που παράγει τον πλούτο και τα
κέρδη, ότι ο µισθός του είναι
«βάρος», είναι «κόστος», για να τον
αφοπλίσουν. Πρόκειται για εκβια-
στικό ψευτοδίληµµα που στόχο έχει
να αποδεχτούν οι εργαζόµενοι ως
φυσικό φαινόµενο ότι τα πλοία, τα
εργοστάσια χωρίς τους καπιταλι-
στές ιδιοκτήτες δεν µπορούν να
υπάρξουν, να λειτουργήσουν, να
παράγουν. Και πως πρέπει να
υπάρχει ο καπιταλιστής και το κέρ-
δος του για να έχει ο εργαζόµενος
και τα λαϊκά στρώµατα δουλειά, ζωή
και µέλλον. Αλλά, η αλήθεια είναι
αλήθεια και δεν µπορούν να την
κρύψουν. 

Το πλοίο χωρίς εφοπλιστή
ταξιδεύει. Χωρίς ναυτεργάτες

η προπέλα δε γυρνά.

Βάρος και κόστος για την κοινω-
νία είναι η τάξη µιας χούφτας κηφή-
νων που έχουν συγκεντρώσει στα
χέρια τους τα µέσα παραγωγής και
τον πλούτο που έχουµε παράγει
εµείς οι πολλοί. 

Η κατάσταση στη ναυτιλία απο-
καλύπτει µε τον πιο χαρακτηριστικό
τρόπο τη βαριά και αγιάτρευτη αρ-
ρώστια ενός σάπιου συστήµατος.
Αποδεικνύει ότι όταν οι Έλληνες
εφοπλιστές µιλάνε για την «αντα-
γωνιστικότητα» του ελληνικού
πλοίου, στην πραγµατικότητα µι-
λάνε για την άλλη τους τσέπη, δη-
λαδή η µία τους τσέπη
ανταγωνίζεται την άλλη. 

Ενδεικτικά 
αναφέρουµε ότι: 

Από τους 87 χιλιάδες ναυτεργά-
τες µε συγκροτηµένα δικαιώµατα,
σε πλοία άνω των 100 κόρων σε
όλες τις κατηγορίες πλοίων, της δε-
καετίας του 1980, σήµερα µετά τις
11 µειώσεις των οργανικών συνθέ-
σεων και την άρση του καµποτάζ
στα κρουαζιερόπλοια απέµειναν
16.800 θέσεις εργασίας. Πάνω από
70 χιλιάδες Έλληνες ναυτεργάτες
που διώχτηκαν από τους υπερπα-
τριώτες εφοπλιστές, αντικαταστά-
θηκαν από χαµηλόµισθους
ανασφάλιστους αλλοδαπούς. 

Ας κάνουν όµως τον κόπο,
όλοι αυτοί οι τσανακογλείφτες
που ασχολούνται µε τις προπέ-
λες, να απαντήσουν και για τα
εργοστάσια που έχουν θεµέλια. 

Τι έχουν να πουν για τις 800 επι-
χειρήσεις που έκλεισαν στη Βόρια
Ελλάδα και πήγαν στη Βουλγαρία;
Θυµίζουµε ότι στις 13/3/2002, η κυ-
βέρνηση του ΠΑΣΟΚ, µαζί µε τη Ν∆
και τον ΣΥΝ, επικύρωσε στη Βουλή
το «σχέδιο οικονοµικής ανασυγκρό-
τησης των Βαλκανίων». Είναι η
στιγµή που µε τις ευλογίες των κοµ-
µάτων αυτών, οι βιοµήχανοι στή-
νουν εργοστάσια παίρνουν τις
επιδοτήσεις εδώ στη χώρα µας και
µετά από λίγο παίρνουν τα εργο-
στάσιά τους και τα πηγαίνουν σε
γειτονικές χώρες µε τους εργαζόµε-
νους να πληρώνουν το βαρύτατο τί-
µηµα της ανεργίας. 

Είναι τα ίδια κόµµατα που ενώ
προικοδότησαν την επέλαση Ελλή-
νων επιχειρηµατιών σε βαλκανικές
χώρες, µε χρήµατα των Ελλήνων
φορολογουµένων, σήµερα παρακα-
λάνε εγχώρια και ξένα µονοπώλια
για ευκαιρίες επενδύσεων, µέσω
ιδιωτικοποιήσεων, πάνω σε µι-
σθούς πείνας, εργασιακές σχέσεις
συντρίµµια. Είναι τα ίδια κόµµατα
που λένε ότι οι αγώνες των εργα-
τών για µισθούς και δικαιώµατα
«κλείνουν τα εργοστάσια» και «διώ-
χνουν τους τουρίστες». «Εξαλλοσύ-
νες» χαρακτήρισε ο Αλ. Τσίπρας, τις
απεργίες µας ενάντια στη µαύρη
ανασφάλιστη εργασία. 

∆ε νοιάζονται για το «δικαί-
ωµα στην εργασία» αλλά για το
δικαίωµα του καπιταλιστή να ξε-
ζουµίζει εργάτες και να κερδοφο-
ρεί. 

Με την αντιδραστική θεωρία των
άκρων, εξισώνουν τον πολιτικό
αγώνα της εργατικής τάξης και των
συµµάχων της για τα δικαιώµατά
τους, µε τις συµµορίες της Χρυσής
Αυγής και άλλων µηχανισµών, κρα-

τικών και µη, που έχουν
στόχο να τσακίσουν το κί-
νηµα. Η «Χρυσή Αυγή»
δηµιούργηµα της αστικής
τάξης, ζητά νέες φοροα-
παλλαγές υπέρ των εφο-
πλιστών, δεν αρθρώνουν
κιχ για το καµποτάζ που
τσακίζει τους Έλληνες
ναυτεργάτες. Ζητά να
αναλάβει ο λαός τα χρέη
των τραπεζιτών. Στήνει
δουλεµπορικά γραφεία
που στέλνουν πάµφθη-
νους εργάτες (18 ευρώ
µεροκάµατο!) στους µεγα-
λοεργοδότες, δίχως

ασφαλιστικά, εργασιακά δικαιώ-
µατα. 

Είναι γελασµένοι ότι µε την
άτιµη και ύπουλη θεωρία των
«δύο άκρων», θα βάλουν στο
γύψο το λαϊκό - εργατικό κίνηµα. 

Οι ναυτεργάτες, η εργατική τάξη,
πρέπει να γίνουν τώρα µια γροθιά,
να συσπειρωθούν στο ΠΑΜΕ, αλ-
λάζοντας τους αρνητικούς συσχετι-
σµούς δύναµης στο συνδικαλιστικό
κίνηµα. Να βάλουν στόχο την ανα-
τροπή της βάρβαρης πολιτικής, για
πλοία και θαλάσσιες συγκοινωνίες
στην υπηρεσία των λαϊκών
αναγκών και ναυτεργάτες µε συ-
γκροτηµένα εργασιακά, κοινωνικο-
ασφαλιστικά δικαιώµατα.

Σε δήλωσή του ο βου-
λευτής Λασιθίου του

ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας ∆ερµιτζά-
κης, στις 4/2/2013, µεταξύ
άλλων τόνισε ότι «αυτή τη
στιγµή υπάρχει στον ορίζοντα
αυτή η απεργία (των ναυτερ-
γατών) που γεµίζει τον κόσµο
αγωνία και ανασφάλεια».

Ακόµα, κάλεσε τους ναυ-
τεργάτες να αντιληφθούν
...«το µέγεθος των προβλη-
µάτων και να επιτρέψουν, να
δείξουν καλή θέληση και να
σκύψουν στα προβλήµατα
των αγροτών, για να δουν ότι
εδώ το πρόβληµα είναι τερά-
στιο. Καταστρέφονται αν-
θρώπινες ζωές. Να δώσουν
συγκαταβατικά µια λύση
ώστε να βρεθεί διέξοδος».

Τι κάνει δηλαδή; Ρίχνει
νερό στο µύλο όσων συνδέ-
ουν τα προβλήµατα των
αγροτών µε τους αγώνες των
ναυτεργατών και αθωώνει
τους πραγµατικούς ενόχους
γι' αυτά. 

Αξίζει να αναφέρουµε ότι
ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
συµµετείχε σε όλες τις συ-
σκέψεις της Περιφέρειας

Κρήτης µε σκοπό να στηθεί ο
απεργοσπαστικός µηχανι-
σµός ενάντια στους ναυτερ-
γάτες - στο πλαίσιο αυτό
έγιναν και οι παραπάνω δη-
λώσεις του.

Την ίδια ώρα άλλοι βου-
λευτές του ΣΥΡΙΖΑ στο λιµάνι
του Πειραιά, όπως ο Λαφαζά-
νης, συµµετείχαν στις συγκε-
ντρώσεις των ναυτεργατών
εκφράζοντας την συµπαρά-
στασή τους στα δίκαια αιτή-
µατα µας και καταδικάζοντας
την επικίνδυνη – αυταρχική
κυβέρνηση! 

Επιβεβαιώνεται η πάγια
τακτική του ΣΥΡΙΖΑ που από
τη µία εµφανίζεται υποστηρι-
κτής των εργαζοµένων κι από
την άλλη συντάσσεται µε
όσους υπονοµεύουν τους
αγώνες µας.   

Οι «φίλοι» των ναυτεργατών...

Ποιο κόµµα αποδεί-
χθηκε ο µεγαλύτερος

γλείφτης των εφοπλιστών και
υποστηρικτής της επιστρά-
τευσης των ναυτεργατών; Το
ναζιστικό – φασιστικό κόµµα
της Χρυσής Αυγής. Αυτή δεν
είναι που ισχυρίζεται ότι πα-
λεύει για τα δικαιώµατα των
Ελλήνων εργατών, προστα-
τεύοντάς τα από τους µετα-
νάστες (από τους οποίους
δήθεν απειλούνται); Τσιµου-
διά δεν έβγαλε ούτε για την

επιστράτευση εργατών που
είναι απλήρωτοι για µήνες,
ούτε για την ανεργία των ναυ-
τεργατών που τσακίζει κό-
καλα. Ούτε και για το
νοµοσχέδιο της κυβέρνησης
µε το οποίο, όχι απλά θα
πολλαπλασιαστούν οι Έλλη-
νες ναυτεργάτες που δε θα
µπορούν να θρέψουν τα παι-
διά τους, αλλά και τα νησιά
θα βρεθούν στο πλήρες
έλεος των εφοπλιστών, µε ότι
αυτό συνεπάγεται για το κό-
στος, την επάρκεια και την
ασφάλεια των θαλάσσιων τα-
ξιδιών. Η σιωπή της είναι
αποκαλυπτική.

Όποια µάσκα κι αν φορέ-
σουν οι φασίστες, δεν µπο-
ρούν να κρύψουν το
αποκρουστικό πρόσωπό
τους, ότι είναι ένας βρώµικος
µηχανισµός της πλουτοκρα-
τίας που µισεί τους εργάτες
που αγωνίζονται.

...και οι γλείφτες των εφοπλιστών

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΙΚΑ – ΕΛΤΑ – ∆ΗΜΟΣΙΟΥ – ΟΣΕ – ΟΑΕΕ – ΟΤΑ – ΝΑΤ – ΤΑΕ
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ, ΚΑΜΙΑ ΑΥΤΑΠΑΤΗ, ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ∆ΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Στο κενό έπεσε η επιχεί-
ρηση που µεθόδευσαν

εδώ και τρεις ηµέρες συγκυβέρ-
νηση Ν∆-ΠΑΣΟΚ-∆ΗΜΑΡ, µεγα-
λοαγρότες και µεγαλέµποροι της
Κρήτης για να σπάσουν την απερ-
γία των εργατών. Μπορεί «µε το
πιστόλι στον κρόταφο» να κατάφε-
ραν να αποπλεύσει το βράδυ της
Κυριακής ένα πλοίο, το «Φαιστός
Παλλάς», από το Ηράκλειο, αλλά

δεν κατάφεραν να κάµψουν το
αγωνιστικό φρόνηµα των µελών
του πληρώµατος.

Σε συγκέντρωση που έγινε το
πρωί της ∆ευτέρας, στον κατα-
πέλτη του πλοίου που έχει δέσει
στο λιµάνι του Πειραιά, το πλή-
ρωµα κατήγγειλε το καθεστώς βίας
και τροµοκρατίας κάτω από το
οποίο αναγκάστηκαν να λύσουν
κάβους και δήλωσε µε µια φωνή
ότι συµµετέχει στην απεργία.

Η επιχείρηση της κυβέρνησης,
µε επικεφαλής τον περιφερειάρχη
Κρήτης Στ. Αρναουτάκη, µε τη συµ-
µετοχή λίγων µεγαλοαγροτών και
εµπόρων, στηνόταν επί τρεις ηµέ-

ρες. Όπως κατήγγειλαν άλλοι
αγρότες της Κρήτης, οι έµποροι
τους έλεγαν ότι «θα φύγει πλοίο»
και µάλιστα τους ζητούσαν να κό-
ψουν λαχανικά ακόµη και άγουρα
για να συγκεντρωθεί φορτίο.

Το βράδυ της Κυριακής στο λι-
µάνι του Ηρακλείου, άνθρωποι των
µεγαλοαγροτών και των εµπόρων,
βάζοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια
των απεργών και του πλοίου, τρο-

µοκρατώντας τα µέλη του πληρώ-
µατος και απειλώντας τους ακόµη
και µε την ίδια τους τη ζωή, φόρ-
τωσαν οι ίδιοι τις νταλίκες στο
πλοίο, εν γνώσει µάλιστα του
υπουργού Ναυτιλίας, του αρχηγού
του Λιµενικού και του Λιµεναρχείου
Ηρακλείου.

Παρά την παρέµβαση του
προέδρου της ΠΕΜΕΝ, Σ. Τσιµπό-
γλου, αλλά και τη δήλωση που κα-
τέθεσε στο Λιµεναρχείο ο Α'
µηχανικός του πλοίου ότι απεργεί
αυτός και το πλήρωµα, στις 11 το
βράδυ δόθηκε άδεια απόπλου του
πλοίου, το οποίο µετέφερε στον
Πειραιά περίπου 70 φορτηγά.

Με απειλές, βία και τροµοκρατία 
ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΑΝ 

τον απόπλου του «Φαιστός Παλλάς» 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Πρωτόππαπας Ιάκωβος στη µνήµη 
του Γαβριήλ Καγιώργη ……………... 20 ευρώ 
Νταβάρας Ζήσης ……..................... 15 ευρώ
Μιχαλόπουλος Αβραάµ ................. 35 ευρώ
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Το αντιλαϊκό νοµοσχέδιο - έκτρωµα για την
«ανασυγκρότηση του υπουργείου ναυτιλίας

και Αιγαίου ...» αποτελεί τµήµα του στρατηγικού
σχεδιασµού του κεφαλαίου, της κυβέρνησης Ν∆ -
ΠΑΣΟΚ - ∆ΗΜΑΡ, της τρόικας (ΕΕ - ΕΚΤ - ∆ΝΤ), για
τον εκσυγχρονισµό του αστικού κράτους, ως επι-
χειρησιακού κέντρου για την υλοποίηση της αντι-
λαϊκής ναυτιλιακής στρατηγικής, την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας της κερδοφορίας των εφοπλι-
στών, των µονοπωλίων, µέσα από την ένταση της
εκµετάλλευσης των ναυτεργατών και γενικότερα
των εργαζοµένων στη ναυτιλία, στους κλάδους των
µεταφορών, στη ναυπηγοεπισκευή, στα λιµάνια και
τις λιµενικές υπηρεσίες της χώρας.

Η ανασυγκρότηση του υπουργείου ως ενιαίου
διοικητικού φορέα της ναυτιλίας, περιλαµβάνει την
ανασύνταξη παλαιών και τη δηµιουργία νέων
δοµών για την ανάπτυξη των ναυτιλιακών επιχειρή-
σεων και κατασταλτικών µηχανισµών για τη χειρα-
γώγηση και αντιµετώπιση του εργατικού κινήµατος,
την εξυπηρέτηση των συµφερόντων των εφοπλι-
στών, των µονοπωλίων.

Προτεραιότητες των καπιταλιστικών αναδιαρ-
θρώσεων της ανασυγκρότησης του υπουργείου
ναυτιλίας είναι:

Η κατάργηση των Συλλογικών Συµβάσεων Ερ-
γασίας των πληρωµάτων στα ποντοπόρα πλοία και
στα «σκάφη αναψυχής» και η αντικατάστασή τους
µε ατοµικές συµβάσεις, µε µισθούς και εργασιακές
σχέσεις γαλέρας, προποµπός για την κατάργηση
των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας όλων των
πληρωµάτων.

Επανεισάγεται η έννοια του «ενεργού ναυτερ-
γάτη» (σηµείωση 1) µε αυστηρότερα κριτήρια (8
µήνες υπηρεσίας τα 3 τελευταία χρόνια), που χρη-
σιµοποιείται για τον εξοβελισµό των Ελλήνων ναυ-
τεργατών από τα καράβια και την αντικατάστασή
τους µε φτηνότερο ναυτεργατικό δυναµικό, χωρίς
εργασιακά και κοινωνικά δικαιώµατα και ταυτόχρονα
για να στερήσει το άθλιο επίδοµα των 235 ευρώ για
τους άγαµους και 294 ευρώ για τους εγγάµους,
άνεργους ναυτεργάτες.

Κατάργηση του δικαιώµατος της απεργίας των
ναυτεργατών µε απόφαση του υπουργείου Ναυτι-
λίας, που γίνεται µε την επίταξη των πλοίων από τη
∆ιοικητική Επιτροπή Ναυτικών Επιτάξεων και Ναυ-
λώσεων πλοίων (∆ΕΝΕΝ), ώστε «...κατά τη διάρ-
κεια ισχύος της "επίταξης" να αναστέλλεται κάθε...
απεργιακή κινητοποίηση του πληρώµατος...». Έτσι,
αφού εφοπλιστές, ΠΑΣΟΚ, Ν∆ έσπασαν τα µούτρα
τους, δεν κατάφεραν µε κρατική και εργοδοτική τρο-
µοκρατία, τον κοινωνικό αυτοµατισµό και την πολι-
τική επιστράτευση, να σπάσουν τις απεργιακές
κινητοποιήσεις των ναυτεργατών, να ενισχύουν
τους κατασταλτικούς µηχανισµούς για το χτύπηµα
του εργατικού κινήµατος.

Στα πλαίσια του κοινωνικού εταιρισµού συ-
γκροτείται «Forum κοινωνικού διαλόγου επί εργα-
σιακών ζητηµάτων του τοµέα ναυτιλίας», µε τη
συµµετοχή εφοπλιστών - κυβέρνησης - ρεφορµι-
στών - οπορτουνιστών συνδικαλιστών, για τη χει-
ραγώγηση του εργατικού συνδικαλιστικού
κινήµατος, µε τη συµβολή της εργατικής αριστο-
κρατίας.

Συγκροτείται «Γραφείο Σταδιοδροµίας των
σπουδαστών», για τη ναυτολόγηση φτηνού εργατι-
κού δυναµικού από τους νέους ναυτεργάτες και την
ενσωµάτωσή τους στην εξυπηρέτηση των εφοπλι-
στικών συµφερόντων.

Ο έλεγχος και η θεώρηση των ναυτιλιακών εγ-
γράφων των πλοίων θα καθοριστεί στο µέλλον µε
υπουργικές αποφάσεις, µε το αντεργατικό πλαίσιο
της ∆ιεθνούς Σύµβασης Ναυτικής Εργασίας του
2006, µε µισθούς και συνθήκες γαλέρας (550 δολά-
ρια µισθός ναύτη).

Με την τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου
3 του Ν∆ 99/1973 (άρθρο 26 του νοµοσχε-

δίου διαβούλευσης) αυξάνεται αναδροµικά από
1/1/2012 η χρηµατοδότηση από το Κεφάλαιο Ναυ-
τικής Εκπαίδευσης, των ενώσεων των εφοπλιστών
σε 50.000 ευρώ ετησίως, για τα µέλη τους µε φορ-
τηγά πλοία µέχρι 3.000 grt και επιβατικών ή ακτο-
πλοϊκών πλοίων, ανεξαρτήτως χωρητικότητας.
Μέχρι σήµερα, το ποσό αυτό υπολογίζεται σε πο-
σοστό 15% επί των ετήσιων εισφορών υπέρ του
ΚΝΕ από τον προϋπολογισµό του ΝΑΤ, που για το
2012 ήταν 130.465,57 ευρώ, δηλαδή 20.169,83
ευρώ. Η κυβέρνηση Ν∆ - ΠΑΣΟΚ - ∆ΗΜΑΡ, µαζί µε
τους εφοπλιστές, ληστεύουν το µόχθο των ναυτερ-
γατών, για να πληρώνουν ακόµη και τα έξοδα των
γραφείων των εφοπλιστικών ενώσεων!

Το Λιµενικό Σώµα επανακαθορίζεται ως ο φο-
ρέας «για τη διαµόρφωση και παρακολούθηση της
εφαρµογής του θεσµικού πλαισίου για τους όρους
και τις συνθήκες εργασίας επί των πλοίων και για τη
ναυτική εκπαίδευση», για την άγρια εκµετάλλευση
και τον έλεγχο από τους εφοπλιστές των ναυτεργα-
τών και των σπουδαστών στα καράβια και στις ναυ-
τικές σχολές εκπαίδευσης και µετεκπαίδευσης. Αν
και ποτέ δεν αναιρέθηκε ο ρόλος της ∆ιεύθυνσης
Εργασίας και το συνδικαλιστικό της ασφάλειας του
ΛΣ, ως φορείς ελέγχου των όρων δουλειάς, αµοι-
βής και δράσης των ναυτεργατών και των σπουδα-
στών, στα καράβια, στα σωµατεία και τις ναυτικές
σχολές, µηχανισµός που συνεχίζει να λειτουργεί ως
το «αόρατο χέρι» των εφοπλιστών.

Τα προνόµια του εφοπλιστικού κεφαλαίου που
κατοχυρώνονται µε το ν. 27/1975 (προκλητικές φο-
ροαπαλλαγές κ.ά.) επεκτείνονται και στις ναυτιλια-
κές επιχειρήσεις ναυαγοσωστικών και ρυµουλκών
πλοίων µε ξένη σηµαία, οποιασδήποτε χωρητικότη-
τας.

Με τις τροποποιήσεις του Κώδικα ∆ηµοσίου
Ναυτικού ∆ικαίου (Ν.∆. 187/73) υποβαθµίζουν πα-
ραπέρα τον Κλάδο Ελέγχου Εµπορικών Πλοίων και
εκχωρούν τον έλεγχο της κατασκευής, µετασκευής,
επισκευής και γενικότερα την αξιοπλοΐα των πλοίων
στις ιδιωτικές εταιρείες, τα µονοπώλια.

Το ξεπούληµα των λιµανιών περνάει στο Ταµείο
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου
(ΤΑΙΠΕ∆), σύµφωνα µε τους όρους που θέτει η ∆α-
νειακή Σύµβαση της κυβέρνησης Ν∆ - ΠΑΣΟΚ -
∆ΗΜΑΡ και της τρόικας (ΕΕ - ΕΚΤ - ∆ΝΤ). ∆ηµι-
ουργούνται νέοι φορείς διοίκησης και εκµετάλλευ-
σης των λιµανιών από τους εφοπλιστές, τα
µονοπώλια και την Τοπική ∆ιοίκηση ή µεικτού φορέα
- συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα (Σ∆ΙΤ) -
για την παροχή λιµενικών υπηρεσιών. Συγκροτού-
νται Λιµενικά ∆ίκτυα - Ανώνυµες Εταιρείες: α) Αττικό
Λιµενικό ∆ίκτυο, β) ∆ίκτυο Λιµένων Βορείου Ελλά-
δας γ) ∆ίκτυο Λιµένων ∆υτικής Ελλάδας και δ) Ορ-
γανισµός Λιµένα Ηρακλείου.

Το φιλέτο της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης
Περάµατος, µε πρόσχηµα «τη χωροθέτηση και την
περιβαλλοντική αδειοδότηση των δραστηριοτήτων
της» εκχωρείται στο Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Περιουσίας του ∆ηµοσίου (ΤΑΙΠΕ∆) για να διευκο-
λυνθεί το ξεπούληµά της κοµµάτι - κοµµάτι, µε αλ-
λαγές χρήσης γης - δηµιουργία Ειδικής Οικονοµικής
Ζώνης (ΕΟΖ) σταθµού µεταφόρτωσης και αποθή-
κευσης εµπορευµατοκιβωτίων και οχηµάτων, επι-
σκευής πλοίων - ξέφραγο αµπέλι για τα µονοπώλια,
µε µισθούς πείνας και εργασιακές σχέσεις - λάστιχο,
κατά τα γνωστά πρότυπα της «COSCO».

Το ξεπούληµα των λιµανιών στους εφοπλιστές
και τους επιχειρηµατικούς οµίλους, στα µονοπώλια
δεν περιορίζεται στα 12 µεγάλα λιµάνια ΑΕ, αλλά
στο σύνολο των λιµανιών της χώρας µε προίκα τα
περιουσιακά τους στοιχεία. Μετατρέπει το Λιµενικό
Ταµείο Χαλκίδας και τα Λιµενικά Ταµεία σε ενιαία
Ανώνυµη Εταιρεία, για να ξεπουληθούν στη συνέ-
χεια στους επιχειρηµατικούς οµίλους µε αρνητικές
συνέπειες για τους εργαζόµενους.

Η δηµόσια Πλοηγική Υπηρεσία ιδιωτικοποιείται
και ιδρύεται «Ανώνυµη Εταιρεία Παροχής Πλοηγι-
κών Υπηρεσιών» - «Πλοηγική ΑΕ», µε το σύνολο
του εξοπλισµού, των υποδοµών και του Κεφαλαίου
Πλοηγικής Υπηρεσίας, που µπορεί να φτάνει µέχρι
1.000.000 ευρώ. Από την κατάργηση της δηµόσιας
υπηρεσίας απολύονται όλοι οι εργαζόµενοι. Η ιδιω-
τικοποίηση της ∆ηµόσιας Πλοηγικής Υπηρεσίας θα
εντατικοποιήσει παραπέρα την εκµετάλλευση των
εργαζοµένων σε αυτόν το νευραλγικό τοµέα, µε
αποτέλεσµα την αύξηση των ναυτικών ατυχηµάτων
στα λιµάνια.

Η πρόταση της τρικοµµατικής κυβέρνησης είναι
σε πλήρη αντιστοιχία µε την αντιλαϊκή πολιτική της
ΕΕ για την ιδιωτικοποίηση των λιµανιών και του συ-
νόλου των λιµενικών υπηρεσιών, (σηµείωση 2).

«Το Λιµενικό Σώµα είναι ένοπλο στρατιωτικό
Σώµα»... «εφοδιάζεται µε τα αναγκαία µέσα και τον
εξοπλισµό και συνεργάζεται µε αρχές και υπηρεσίες
του εσωτερικού ή και άλλων χωρών και συµµετέχει
στα όργανα της ΕΕ ή των διεθνών οργανισµών και
φορέων που αφορούν την αποστολή του...».

Συγκροτείται νέος κατασταλτικός µηχανισµός το
«Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιτήρησης και Ελέγ-
χου Συνόρων» (ΕΣΚΕΕΣ). Μαζί µε τα ιδιωτικά αστυ-
νοµικοστρατιωτικά Σώµατα στα πλοία και τις
λιµενικές υποδοµές αξιοποιούνται για την αντιµετώ-
πιση των µεταναστευτικών ρευµάτων που δηµιουρ-
γούν οι ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις και πόλεµοι ΕΕ
- ΗΠΑ - ΝΑΤΟ και για το χτύπηµα του εργατικού κι-
νήµατος.

Τα πλοία και οι λιµενικές εγκαταστάσεις, µε πρό-
σχηµα την «τροµοκρατία», µετατρέπονται σε φρού-
ρια από τους κρατικούς και ιδιωτικούς
αστυνοµικοστρατιωτικούς µηχανισµούς που στο
στόχαστρό τους είναι οι λαϊκές ελευθερίες και το ερ-
γατικό κίνηµα. Οι µηχανισµοί για τον έλεγχο διαχεί-
ρισης ασφάλειας πλοίων και των λιµενικών
εγκαταστάσεων (safety - security) καταγράφουν
όλες τις πολιτικές και κοινωνικές δραστηριότητες
που αναπτύσσονται από τους εργαζόµενους στα
πλοία και στα λιµάνια.

Η φύλαξη της ασφάλειας των πλοίων και των
λιµενικών εγκαταστάσεων µπορεί να γίνεται απο-
κλειστικά και από ιδιωτικές εταιρείες.

Η νησιωτική πολιτική, το Συµβούλιο και το Ερευ-
νητικό Κέντρο Νησιωτικής Πολιτικής είναι ενταγµένα
στη στρατηγική της πολιτικής της ΕΕ και της τρι-
κοµµατικής κυβέρνησης για το ξεπούληµα των υπο-
δοµών, των λιµανιών, των αεροδροµίων κ.λπ., την
εκµετάλλευση των εργαζοµένων, των αυτοαπασχο-
λούµενων και των φτωχών αγροτών των κατοίκων
των νησιών.

Οι διατάξεις για τα δικαιώµατα των επιβατών
ακτοπλοΐας µόνο σαν πρόκληση µπορούν να χαρα-
κτηριστούν, τη στιγµή που η τιµή των εισιτηρίων έχει
εκτιναχθεί στα ύψη. Το 60% των πλοίων είναι πα-
ροπλισµένα, µε αποκλεισµένα τα νησιά για µεγάλες
περιόδους και απολύσεις χιλιάδων ναυτεργατών.

Οι ναυτιλιακές εταιρείες, µε «χορηγίες από φυ-
σικά ή νοµικά πρόσωπα» στο υπουργείο Ναυτιλίας,
µε σύµβαση που υπογράφεται από το χρηµατοδότη
και το υπουργείο Ναυτιλίας, ανοίγουν νέους κερδο-
φόρους τοµείς δράσης για το κεφάλαιο.

Ο«Οίκος Ναύτου» περιλαµβάνεται στους
εποπτευόµενους φορείς από το υπουργείο

Ναυτιλίας, χωρίς καµία άλλη συγκεκριµένη αναφορά
στο νοµοσχέδιο, παρά µόνο για τη δηµιουργία ψεύ-
τικων εντυπώσεων, αφού η υγειονοµική περίθαλψη
των ναυτεργατών έχει ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ, µε τε-
ράστιες ελλείψεις για τις λαϊκές οικογένειες σε για-
τρούς και φάρµακα.

Η αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 45 του
Ν.∆. 187/1973 (261 Α΄) µε πρόστιµα που κυµαίνο-
νται από 300 ευρώ - 500.000 ευρώ, καθώς και για
τις παραβάσεις του ∆ιεθνούς Κώδικα Ασφαλούς ∆ια-
χείρισης (ISM CODE) από 1.000 / 100.000 ευρώ
έχουν ως στόχο να συγκαλύψουν αυθαιρεσίες και
εγκλήµατα των εφοπλιστών, µεταφορά των ευθυ-
νών τους στους ναυτεργάτες και γενικότερα στους
εργαζόµενους.

Η απαράδεκτη χρηµατοδότηση των Ταµείων
των λιµενικών και των ναυτεργατών (Ειδικός Λογα-
ριασµός Αλληλοβοήθειας Ναυτικού - ΕΛΟΑΝ) από
πρόστιµα για παραβάσεις της αγορανοµικής νοµο-
θεσίας και του ΚΟΚ, σε συνθήκες µαζικής φτώχειας,
αποτελεί πρόκληση για τους εργαζόµενους.

Η ίδια η ζωή έχει αποδείξει ότι είτε µε υπουρ-
γείο Εµπορικής Ναυτιλίας είτε χωρίς, το αστικό κρά-
τος µέσα από τις δοµές του και το πολιτικό του
προσωπικό προωθεί απαρέγκλιτα τα συµφέροντα
των εφοπλιστών, του κεφαλαίου. Μαζικές απολύ-
σεις εργαζοµένων - ανεργία, αντικατάσταση των ερ-
γαζοµένων στη ναυτιλία και τους συναφείς κλάδους
µε φτηνότερο εργατικό δυναµικό χωρίς εργασιακά
και κοινωνικά δικαιώµατα, µε δραµατικές µειώσεις
σε µισθούς, συντάξεις, Υγεία, Πρόνοια, φτώχεια και
εξαθλίωση για τη λαϊκή οικογένεια, άγρια καταστολή
των εργατικών - λαϊκών αγώνων και µε τη µορφή
της πολιτικής επιστράτευσης από τις κυβερνήσεις
του ΠΑΣΟΚ και της Ν∆.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εφοπλιστές ακόµη
και την περίοδο της γενικευµένης και συγχρονισµέ-
νης οικονοµικής καπιταλιστικής κρίσης αποκοµίζουν
κέρδη, ο ελληνόκτητος στόλος είναι 2η δύναµη πα-
γκοσµίως και 1η δύναµη στην ΕΕ.

Το νοµοσχέδιο της κυβέρνησης Ν∆ - ΠΑΣΟΚ -
∆ΗΜΑΡ για την «ανασυγκρότηση του υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου...» και το σχέδιο για «την ανα-
διάρθρωση της ελληνικής ακτοπλοΐας» - που δό-
θηκε ήδη από το υπουργείο Ναυτιλίας στους
εφοπλιστές περιλαµβάνουν σαρωτικές αντιλαϊκές
αλλαγές, που θα επιδεινώσουν ακόµα περισσότερο
όλα τα προβλήµατα της εργατικής - λαϊκής οικογέ-
νειας. Οι εργαζόµενοι, οι αυτοαπασχολούµενοι, οι
µικροί επαγγελµατίες και οι φτωχοί αγρότες στα
νησιά θα βρεθούν αντιµέτωποι µε τροµακτικά προ-
βλήµατα.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες όξυνσης της κα-
πιταλιστικής κρίσης και έντασης της αντι-

λαϊκής πολιτικής της τρικοµµατικής κυβέρνησης -
τρόικας - µονοπωλίων αναδεικνύεται η αναγκαιό-
τητα και επικαιρότητα της πολιτικής πρόταση του
ΚΚΕ: Ενδυνάµωση της Λαϊκής Συµµαχίας και κλι-
µάκωση της αντιµονοπωλιακής - αντικαπιταλιστικής
πάλης για να γίνουν οι µεταφορές και τα λιµάνια -
στρατηγικής σηµασίας τοµείς του κεντρικού σχεδια-
σµού της Λαϊκής Εξουσίας και Οικονοµίας - λαϊκή
περιουσία, για την ευηµερία της εργατικής τάξης και
των λαϊκών στρωµάτων.

Κριτήρια για την οργάνωση της ακτοπλοΐας και
γενικότερα της ναυτιλίας είναι η ικανοποίηση των
σύγχρονων αναγκών των ναυτεργατών και γενικό-
τερα των εργατικών - λαϊκών δυνάµεων:

Βασικό εργαλείο για την προώθηση της πρότα-
σης του ΚΚΕ για τις µεταφορές (χερσαίες, θαλάσ-
σιες αεροπορικές) είναι η δηµιουργία Ενιαίου
Κρατικού Οργανισµού Συγκοινωνιών που θα προ-
ωθήσει τη σχεδιασµένη ανάπτυξη όλων των µορ-
φών µεταφοράς, των συγκοινωνιακών υποδοµών
και µέσων, µε στόχο τη γρήγορη και φτηνή µετα-
φορά προσώπων και προϊόντων, την εξοικονόµηση
ενέργειας, µε ισόρροπη παρέµβαση στο περιβάλ-
λον και τον πλήρη έλεγχο της άµυνας της χώρας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Νόµος 2575/4/2/1998, παράγραφος 4 του άρ-
θρου 7 (...8 µήνες υπηρεσίας τα 4 τελευταία χρό-
νια...)
2. Η ΕΕ επεξεργάζεται νέο σχέδιο για το ξεπούληµα
των λιµανιών και την απελευθέρωση - ιδιωτικοποί-
ηση των λιµενικών υπηρεσιών που πρόκειται να
ανακοινωθεί το 2013.

Άρθρο του ευρωβουλευτή του ΚΚΕ 
Γιώργου Τούσσα στον «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ»

της Κυριακής 27 Ιανουαρίου 2013 

«ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ!
Συνάδελφοι 
Πλοίαρχοι, Μηχανικοί,
Από την Πέµπτη 31 Γενάρη οι συ-

νάδελφοι µας ναυτεργάτες, σε όλες τις
ειδικότητες, µε τα  ναυτεργατικά σωµα-
τεία δίνουν σκληρή απεργιακή µάχη σε
όλα τα λιµάνια της χώρας. Αυτή τη
στιγµή πραγµατοποιείται η 3η 48ωρη
απεργία. Ήδη από τις πρώτες πρωινές
ώρες πραγµατοποιούνται  ενηµερώ-
σεις σε κάθε καράβι για τη συνέχιση και
την ενίσχυση του αγώνα. 

Στον απεργιακό αυτό αγώνα συ-
µπαραστέκονται εργατικά σωµατεία,
συνδικάτα και εργατικά κέντρα από όλη
την Ελλάδα, ενώσεις αγροτών που βρί-
σκονται και αυτοί σε κινητοποιήσεις
στα αγροτικά µπλόκα, µαζικοί φορείς,
πρώτα και κύρια των νησιών, οι οποίοι
σηµαίνουν αγωνιστικό συναγερµό,
αναδεικνύοντας ότι ο αγώνας αυτός
αφορά το σύνολο του λαού.

Αυτές οι αλλαγές µε κέντρο τη 
ναυτιλία αφορούν όλο το λαό

Να απαντήσουµε στο άθλιο σχέδιο
νόµου για την «Ανασυγκρότηση του
Υπουργείου Ναυτιλίας» που προβλέ-
πει: Κατάργηση των Συλλογικών
Συµβάσεων Εργασίας, Τροποποί-
ηση του Κώδικα ∆ηµοσίου Ναυτικού
∆ικαίου, µετατρέποντας σε ιδιωτική
υπόθεση του εκάστοτε υπουργού Ναυ-
τιλίας µε τους εφοπλιστές, από τη δρο-
µολόγηση του πλοίου µέχρι την
οργανική του σύνθεση, ιδιωτικοποί-
ηση των λιµενικών δικτύων και υπο-
δοµών της χώρας, βγάζοντας στο
σφυρί κυριαρχικά της δικαιώµατα. 

Αυτό συµβαίνει γιατί η χώρα µας
βρίσκεται στη συµβολή τριών ηπείρων
µε οξύτατους ανταγωνισµούς, µεγάλη
γεωστρατηγική σηµασία, τεράστιες
υποδοµές και αναξιοποίητους φυσι-
κούς πόρους και ακριβώς αυτούς τους
πόρους θέλουν να λεηλατήσουν και να
συντρίψουν τους ναυτεργάτες και τους
εργαζόµενους της χώρας.

Έχουµε καθήκον να βρεθούµε µαζί 
στους καταπέλτες µε τους ναυτεργάτες!

Όλα αυτά έρχονται να προστεθούν
στην άθλια κατάσταση που υπάρχει
στη σχολή µε τα εκπαιδευτικά ταξίδια,
την έλλειψη καθηγητών, την εγκατά-
λειψη κτηριακών και εργαστηριακών
εγκαταστάσεων. Τα µέτρα αυτά κάνουν
ακόµα πιο δύσκολη την κατάσταση για
µας και τις οικογένειες µας αφού συν-
θλίβουν τα εργασιακά και ασφαλιστικά
δικαιώµατα, εντείνεται η φοροληστεία
σε βάρος του λαϊκού εισοδήµατος  για
την ανταγωνιστικότητα και κερδοφορία
του κεφαλαίου.

Καλούµε όλους τους σπουδα-
στές να καταδικάσουν αυτές τις αλ-
λαγές, να βρεθούµε µαζί στον
αγώνα µε το φυσικό µας σύµµαχο,
τους ναυτεργάτες! 

Τώρα το ∆.Σ. της σχολής να καλέ-
σει σε Γενική Συνέλευση! Έχει ευθύνη
που δεν ενηµέρωσε έγκαιρα και δεν
κάλεσε σε κινητοποίηση τη στιγµή που
τα ναυτεργατικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ-
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ-ΠΕΕΜΑΓΕΝ και η ΠΝΟ
είχαν προειδοποιήσει µε ανακοινώσεις
και είχαν στείλει εξώδικα για κινητοποι-
ήσεις. 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΕΣ ΜΑΖΙ ΣΤΟΝ 
ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ!

Τρίβουν τα χέρια τους 
οι εφοπλιστές για το 

κυβερνητικό νοµοσχέδιο

Οπρόεδρος της ΕΕΕ, που αντιπρο-
σωπεύει το «σκληρό πυρήνα» του

εφοπλιστικού κεφαλαίου, τους ποντοπόρους
εφοπλιστές, χαρακτήρισε «όραµα» το ν/σ του
ΥΝΑ. Επισήµανε ότι «η ρύθµιση για τη σύ-
ναψη ατοµικών συµβάσεων εργασίας στην
ποντοπόρο ναυτιλία και στον κλάδο των
σκαφών αναψυχής, η ναυτολόγηση ελληνι-
κών κατώτερων πληρωµάτων θα είναι πλέον
πρακτικά εφικτή µε δεδοµένες τις συνθήκες
του διεθνούς ανταγωνισµού που επικρατούν
σήµερα στην παγκόσµια ναυτιλία»... και προ-
σθέτει ότι: «Θα είναι πράγµατι απογοητευ-
τικό εάν µία τόσο ελπιδοφόρος προοπτική
για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας, στη δίνη
της οικονοµικής κρίσης που βιώνει η χώρα
µας, ανατραπεί στο βωµό των µικροπολιτι-
κών σκοπιµοτήτων, στερώντας από άνερ-
γους συµπολίτες µας το δικαίωµα για
εργασία και δηµιουργία».

Οι φράσεις του εφοπλιστή «συµπυκνώ-
νουν» όλη την επιθετικότητα του εφοπλιστι-
κού κεφαλαίου και δείχνουν για λογαριασµό
ποιων συντάχθηκε το νοµοσχέδιο το οποίο
και άναψε τη φωτιά.

Περιοδεία κλιµακίου 
της ΠΕΜΕΝ στις ΑΕΝ 

Χίου, Κεφαλονιάς, Χανίων 

Αντιπροσωπεία της Πανελλή-
νιας Ένωσης Μηχανικών

Εµπορικού Ναυτικού επισκέφτηκε, τη
∆ευτέρα 28/1 τα Χανιά, µε επικεφαλής
τον πρόεδρο της Ένωσης, Σάββα Τσι-
µπόγλου, περιόδευσε στην ΑΕΝ Κρή-
της.

Στη συζήτηση αναδείχτηκαν τα
οξυµένα προβλήµατα που αντιµετωπί-
ζουν οι σπουδαστές, όπως η διακοπή
εδώ και ένα χρόνο της σίτισης στη
σχολή, η µεταφορά από και προς τη
σχολή, η µη χορήγηση πάσο καθώς και
κτιριακά προβλήµατα. 

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν αρ-
κετοί καθηγητές της σχολής που επε-
σήµαναν τις µειώσεις που έχουν
υποστεί οι µισθοί τους (να σηµειωθεί
ότι πολλοί από αυτούς είναι ωροµί-
σθιοι µε µισθούς πείνας) και τις µεγά-
λες ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό
ιδιαίτερα στη σχολή µηχανικών.

Στη συνάντηση µε την Ενωτική
Οµοσπονδία και τον Αγροτικό Σύλλογο
έγινε ενηµέρωση που αφορά την προ-
κηρυγµένη 48ωρη απεργία των ναυ-
τεργατών από τις 31/1, για το
επαίσχυντο σχέδιο νόµου που προω-
θούν Κυβέρνηση - εφοπλιστές - κεφά-
λαιο για την «Ανασυγκρότηση του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου»
που καταργεί τις Συλλογικές Συµβά-
σεις Εργασίας, το σύνολο των δικαιω-
µάτων των ναυτεργατών και των
εργαζοµένων, σε πλοία και λιµάνια. 

Ο Σ. Τσιµπόγλου κάλεσε τους µι-
κροµεσαίους αγρότες να αναλογιστούν
τις συνέπειες που έχει σε αυτούς η
δράση των µονοπωλίων στη ναυτιλία
για την παραγωγή τους, να µην τσι-
µπήσουν στο δόλωµα του κοινωνικού
αυτοµατισµού, αλλά να αποτελέσουν
κρίκο της Λαϊκής Συµµαχίας σε συ-
µπαράταξη µε τους ναυτεργάτες απερ-
γούς. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η ΠΕΜΕΝ διοργανώνει 
τον ετήσιο χορό της 

την Παρασκευή, 8 Μάρτη 2013, 
στο «TAS STAGE» µε τους 

∆ΗΜΗΤΡΗ ΜΠΑΣΗ, 
ΜΕΛΙΝΑ ΑΣΛΑΝΙ∆ΟΥ, 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΓΑΡΓΑΝΟΥΡΑΚΗ.
Στην πρόσκληση περιλαµβάνεται το µενού

και κρασί χωρίς περιορισµό.
Για περισσότερες πληροφορίες 

στα τηλέφωνα: 

Oι µεγάλες ελλείψεις σε εκπαι-
δευτικό  προσωπικό, συγ-

γράµµατα και υποδοµές στις
Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού και τα
Ναυτικά Επαγγελµατικά Λύκεια ανα-
δείχθηκαν  κατά τις περιοδείες αντι-
προσωπείας της διοίκησης της
ΠΕΜΕΝ στη Χίο, τα Χανιά και την
Κεφαλονιά. 

Σε συνέντευξη τύπου, 20 Γενάρη,
της ΕΛΜΕ Κεφαλονιάς-Ιθάκης ο πρό-
εδρός της ∆. Γεωργόπουλος επισήµανε
ότι οι µαθητές και οι σπουδαστές αντι-
µετωπίζουν οξυµµένο βιοποριστικό
πρόβληµα, καθώς δεν τους παρέχεται
πλέον σίτιση, στέγαση, πάσο και είναι
αναγκασµένοι να πληρώνουν µεταξύ
άλλων τις στολές τους. Η λειτουργία
της ΑΕΝ Κεφαλονιάς και του ΕΠΑΛ
Ιθάκης όχι απλά υποβαθµίζεται, αλλά
βρίσκεται κυριολεκτικά στον αέρα,
αφού σε σχετική ερώτηση του ΚΚΕ
στη Βουλή προς τους συναρµόδιους
υπουργούς για τη διατήρησή τους ή όχι,
ποτέ δεν δόθηκε σχετική απάντηση,
ενόσο είναι γνωστό πως αντιδραστικές
αναδιαρθρώσεις στη Β/βάθµια και
Γ/βάθµια ναυτική εκπαίδευση είναι σε
εξέλιξη µε ενεργό ρόλο των εφοπλι-
στών, για µεγαλύτερη υποβάθµιση του
δηµόσιου χαρακτήρα τους, ανοίγοντας
την πόρτα στις ιδιωτικές σχολές που θα
εκδίδουν ακόµη πιο “φθηνούς” και
“πειθήνιους” ναυτεργάτες.

Στην οµιλία του Από την πλευρά
του ο Σάββας Τσιµπόγλου, πρόεδρος
της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών
Εµπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ), ξεκα-
θάρισε πως πάγιο αίτηµα των ναυτερ-
γατών είναι η ναυτική εκπαίδευση και
µετεκπαίδευση να είναι αποκλειστικά
δηµόσια και δωρεάν, σύγχρονη και µε
όλο το αναγκαίο µόνιµο προσωπικό.

Το αίτηµα αυτό, πρόσθεσε, θα πρέ-
πει να συνδυαστεί µε τη διεκδίκηση
των ναυτεργατών για υπογραφή νέας
ΣΣΕ που να ικανοποιεί τις σύγχρονες
ανάγκες και το λαϊκό αίτηµα για φθη-
νές, ασφαλείς, τακτικές ακτοπλοϊκές
συγκοινωνίες, ιδιαίτερα στις σηµερινές
συνθήκες που η αντεργατική-αντιλαϊκή
επίθεση κυβέρνησης-ΕΕ εντείνεται.

Γενάρης 2013
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Ησυγκυβέρνηση, συ-
νεχίζοντας το δολο-

φονικό για τα δικαιώµατα
των εργαζοµένων έργο
της, καταργεί την Εθνική
Γενική Συλλογική Σύµβαση
Εργασίας και τις κλαδικές
ΣΣΕ, προωθεί σχέδιο
νόµου τερατούργηµα για
την «Ανασυγκρότηση του
ΥΝΑ».

Η Ένωση Ελλήνων
Εφοπλιστών δια του προέ-
δρου της Θ. Βενιάµη δη-
λώνουν ότι: «αν ψηφισθεί η
διάταξη που υπάρχει στο
πολυνοµοσχέδιο του
υπουργείου Ναυτιλίας που
αφορά την κατάργηση των
ΣΣΕ και υπογραφή ατοµι-
κών Συµβάσεων για τα ελ-
ληνικά κατώτερα
πληρώµατα, υπάρχουν οι
προϋποθέσεις να δηµιουρ-
γηθούν περισσότερες από
100.000 θέσεις εργασίας
στα κατώτερα πληρώµατα
στα ποντοπόρα πλοία και
τα σκάφη αναψυχής»! 

Γίνεται φανερό ότι οι
εφοπλιστές επισείουν τη
δαµόκλειο σπάθη της
ανεργίας πάνω από τα κε-
φάλια όσων εργάζονται για
να τους τροµοκρατήσουν.
Εκβιάζουν και απειλούν
τους άνεργους: «Μας λένε
καλύτερα να εργάζεσαι µε
550 δολάρια, το µήνα (µι-
σθός Ναύτη), χωρίς άλλα
δικαιώµατα 

Η κατάσταση στη ναυτι-
λία αποκαλύπτει µε τον πιο
χαρακτηριστικό τρόπο τη
βαριά και αγιάτρευτη αρ-
ρώστια ενός σάπιου συ-
στήµατος. Αποδεικνύει ότι
η πρωτιά της ελληνικής
ναυτιλίας παγκοσµίως, για
την οποία νιώθουν περη-
φάνια όλα τα κόµµατα του
ευρωµονόδροµου, στάζει
αίµα, είναι αποτελέσµατα
της καταλήστευσης και
υπερεκµετάλλευσης των
ναυτεργατών. Η «ισχυρή
ναυτιλία», µας πετάει µα-
ζικά έξω από τα καράβια
...όταν δεν µας πνίγει. 

Την στιγµή µάλιστα
που σήµερα πάνω από
10.000 άνεργοι ναυτεργά-
τες αντιµετωπίζουµε πρό-
βληµα επιβίωσης και η
συγκυβέρνηση µας στέ-
ρησε ακόµα και αυτό το
επίδοµα γιορτών. 

Αγγίζει τα όρια της
χυδαιότητας η

πρωτοβουλία της Ένωσης
Ελλήνων Εφοπλιστών για
την ενίσχυση µε ψίχουλα
500 οικογενειών µε ανή-
λικα παιδιά, που πλήττο-
νται από την οικονοµική
κρίση. 

Το κεφάλαιο µε το κρά-
τος του επιδιώκει µε τις
«αγαθοεργίες» να µάθει
την εργατική τάξη να επι-
βιώνει στη φτώχεια. Στόχος
τους είναι να πνίξουν την
οργή και το ταξικό µίσος
που χρειάζεται να θεριέψει

και να γίνει συνειδητή ορ-
γανωµένη επιλογή για την
κατάργηση της καπιταλιστι-
κής βαρβαρότητας.

Θέλουν να «πείσουν»
εµάς που παράγουµε τον
πλούτο και τα κέρδη, ότι ο
µισθός µας είναι «βάρος»,
είναι «κόστος», για να µας
αφοπλίσουν. 

Η «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΕΡ-
ΓΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ» µαζί
µε τα ταξικά ναυτεργατικά
σωµατεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ,
καλούµε όλους τους ναυ-
τεργάτες, τους σπουδα-
στές, να οργανώσουµε την
αντίστασή µας  για να προ-
στατευτούν οι άνεργοι,
καθώς δεν µπορεί να
υπάρχει άνεργος χωρίς
επίδοµα, φαρµακευτική και
υγειονοµική περίθαλψη και
ασφάλιση. Να µην περάσει
η κατάργηση των κλαδικών
συµβάσεων, να υπογρα-
φούν συµβάσεις µε ικανο-
ποιητικούς όρους. Να
µετατραπεί η λαϊκή οργή
σε ΛΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, να
αναπτυχθούν αγώνες
αντάξιοι στο πόλεµο που
µας έχουν κηρύξει οι κεφα-
λαιοκράτες.

► Η κυβέρνηση να πάρει
πίσω το επαίσχυντο Σχέδιο
Νόµου «για την ανασυ-
γκρότηση του ΥΝΑ».  
► Κατάργηση της αντερ-
γατικής νοµοθεσίας,
ν.2687/53 όρος 8 των
εγκριτικών πράξεων νηο-
λόγησης και του Ευρωπαϊ-
κού Κανονισµού 3577/92,
που προωθούν την
«µαύρη» ανασφάλιστη ερ-
γασία. 
► Να γίνει πράξη τώρα η
δέσµευση το ∆Σ του ΓΕΝΕ
να συγκεντρώνονται τα
CREW LIST και να ναυτο-
λογούνται άµεσα ναυτερ-
γάτες όπου
διαπιστώνονται παραβιά-
σεις οργανικών συνθέ-
σεων. Απόφαση που πήρε
το ∆Σ του ΓΕΝΕ µετά από
συνεχείς παρεµβάσεις των
ταξικών σωµατείων και
των ανέργων. 
► Να δοθεί τώρα σε όλους
τους άνεργους έκτακτη οι-
κονοµική ενίσχυση, 1.500
€  από το Κεφάλαιο Ανερ-
γίας Ασθενείας Ναυτικών
(ΚΑΑΝ).
► Να εξασφαλισθεί άµεσα
δωρεάν σίτιση των ανέρ-
γων από την Εστία Ναυτι-
κών, να αξιοποιηθεί η
υποδοµή της και να ενι-
σχυθεί οικονοµικά µε πρό-
σθετους πόρους.
► Άµεση ναυτολόγηση
όλων των ∆οκίµων όπως
προβλέπεται από το Π.∆.
251/1999. 
► Απαιτούµε οι ∆όκιµοι να
εγγράφονται στους καταλό-
γους ανεργίας του ΓΕΝΕ
και να έχουν δικαίωµα επι-
δόµατος ανεργίας. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ:
Η πρωτιά της ελληνικής ναυτιλίας στάζει αίµα!

Αγωνιστικά ξεκίνησαν το 2013
οι ναυτεργάτες σπουδαστές

του ΚΕΣΕΝ Μηχανικών, συντονίζο-
ντας τη δράση τους µε την ΠΕΜΕΝ,
ενάντια στη συνεχή υποβάθµιση της
ναυτικής εκπαίδευσης και µετεκπαί-
δευσης, που έχει ως αποτέλεσµα ανά-
µεσα στα άλλα τη µεγάλη έλλειψη
προσωπικού σε σηµείο ώστε αυτή την
περίοδο να βρίσκεται στον αέρα η εξε-
ταστική διαδικασία.

Μετά την έκτακτη Γενική Συνέ-
λευση, την Τετάρτη 9 Γενάρη, προ-
χώρησαν σε µαζική παρέµβαση στο
Υπουργείο Ναυτιλίας όπου συναντή-
θηκαν µε το διευθυντή Εκπαίδευσης,
ο οποίος επιβεβαίωσε ότι «τα προ-
βλήµατα στο ΚΕΣΕΝ είναι αποτέλε-
σµα της συνολικότερης πολιτικής
κατάστασης λόγω έλλειψης κονδυ-
λίων». 

Οι µηχανικοί του ΚΕΣΕΝ απέσπα-
σαν δέσµευση από τον διευθυντή και
το γενικό γραµµατέα του ΥΝΑ ότι η
εξεταστική διαδικασία, κανονική και
εµβόλιµη, θα πραγµατοποιηθεί χωρίς
κανένα πρόβληµα. 

Ταυτόχρονα οι Μηχανικοί του
ΚΕΣΕΝ Μηχανικών έδωσαν αισθητό
παρών στην απεργία των ναυτεργα-
τών δίπλα στις ταξικές δυνάµεις και
την ΠΕΜΕΝ,  αγωνιζόµενοι ενάντια
στην αντιναυτεργατική  πολιτική που
καταργεί όσα δικαιώµατα µας έχουν
αποµείνει από την διαρκή επίθεση του
κεφαλαίου και των πολιτικών εκπρο-
σώπων του. 

Σε νέα Γενική Συνέλευση που
πραγµατοποίησαν 25 Γενάρη

οι σπουδαστές του ΚΕΣΕΝ Μηχανι-
κών συζήτησαν το σύνολο των προ-
βληµάτων και στη συνέχεια
πραγµατοποίησαν νέα παρέµβαση στο
Υπουργείο Ναυτιλίας, όπου µαζί µε
αντιπροσωπεία της ΠΕΜΕΝ,  έθεσαν
τα παρακάτω επείγοντα προβλήµατα
για τα οποία απαιτούν την άµεση λύση:
� Άµεση αναπλήρωση του µονα-

δικού  (!) µόνιµου ναυτοδασκάλου, που
παραιτήθηκε 17 Γενάρη.
� Αλλαγή των όρων πρόσληψης

των ναυτοδασκάλων προκειµένου να
γίνει δελεαστική για τους συναδέλ-
φους που έχουν διάθεση να προσφέ-
ρουν τις γνώσεις τους.
� Να δοθούν τώρα τα βιβλία, οι

σηµειώσεις, που παρότι  πλησιάζει η
ολοκλήρωση των κύκλων και οι εξε-
τάσεις, οι σπουδαστές ακόµα δεν τα
έχουν πάρει.
� Να τοποθετηθεί υπάλληλος

στη γραµµατεία του ΚΕΣΕΝ, η οποία
δεν λειτουργεί και για τον λόγο αυτό
οι σπουδαστές που έχουν ολοκληρώ-
σει τις σπουδές τους δεν µπορούν να
πάρουν τα διπλώµατά τους…!
� Να προσαρµοσθούν τα εκπαι-

δευτικά προγράµµατα, η διδακτική
ύλη, τα µαθήµατα και η υλικοτεχνική
υποδοµή στις σύγχρονες ανάγκες και
τις πραγµατικές καταστάσεις. 

Αποτέλεσµα των κινητοποιή-
σεων ήταν να διεξαχθούν κα-

νονικά οι εξεταστικές εµβόλιµες και
τακτικές, αφού καλύφθηκαν προσω-
ρινά από ωροµίσθιο τα διδακτικά κα-
θήκοντα του µοναδικού µόνιµου
ναυτοδασκάλου µηχανικού, που είχε
εξαναγκασθεί να δηλώσει παραίτηση,.
Επίσης πληρώθηκε και το κενό στη
γραµµατεία, που προέκυψε µε την
απόλυση του µοναδικού υπαλλήλου, σε
εφαρµογή των αντιλαϊκών µέτρων µεί-
ωσης των υπαλλήλων του δηµοσίου.

Ωστόσο το πρόβληµα στο ΚΕΣΕΝ-
Μ, που οφείλεται στην συνεχιζόµενη
πολιτική απαξίωσης της δηµόσιας εκ-
παίδευσης και µετεκπαίδευσης, παρα-
µένει, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει
πλέον ούτε ένας µόνιµος ναυτοδάσκα-
λος µηχανικός ενώ κατά παράβαση
του κανονισµού λειτουργίας στη θέση
του διευθυντού σπουδών έχει διορι-
σθεί ναυπηγός αντί ναυτοδασκάλου
µηχανικού και εδώ προκύπτουν σο-
βαρά ερωτήµατα.

Είναι φανερό ότι ο εξαναγκασµός
σε παραίτηση του ναυτοδασκάλου σχε-
τίζεται µε µεθοδεύσεις για την πάση
θυσία διατήρηση της θέσης του διευ-
θυντού σπουδών από ναυπηγό, που
εκτός του ότι αντίκειται στον κανονι-
σµό αλλοιώνει τον χαρακτήρα του
ΚΕΣΕΝ σαν Κέντρο Επιµόρφωσης
Μηχανικών Εµπορικού Ναυτικού,
όπου ο ρόλος του ναυτοδασκάλου
είναι καθοριστικός.

ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΑΝΑΒΡΑΣΜΟ οι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ του ΚΕΣΕΝ

ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ΚΚΕ
Να καταργηθεί η επιστράτευση

Με παρέµβασή του στην Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, ο ευρωβουλευτή του ΚΚΕ Γιώργος

Τούσσας, που όλες τις µέρες της απεργίας βρισκόταν
στο λιµάνι του Πειραιά, ζητά να αρθεί αµέσως η πο-
λιτική επιστράτευση των ναυτεργατών και των εργα-
ζοµένων στο ΜΕΤΡΟ και να καταργηθεί το
επαίσχυντο µέτρο της πολιτικής επιστράτευσης. Με-
ταξύ άλλων, ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ σηµειώνει:

«Η τρικοµµατική κυβέρνηση Ν∆ - ΠΑΣΟΚ -
∆ΗΜΑΡ επέβαλε, στις 6.2.2013, πολιτική επιστρά-
τευση και άγρια καταστολή µε αιχµή του δόρατος τις
ειδικές δυνάµεις (βατραχάνθρωποι, ΜΑΤ, κ.ά.) ενά-
ντια στους απεργούς ναυτεργάτες, για να επιβλη-
θούν οι αξιώσεις των εφοπλιστών σε βάρος των
ναυτεργατών αλλά και των λαϊκών στρωµάτων, των
κατοίκων των νησιών.

Ο αυταρχισµός και η άγρια καταστολή επιστρα-
τεύονται σε όλη την ΕΕ, σε όλα τα κράτη - µέλη της,
για να καταστείλουν το εργατικό - λαϊκό κίνηµα, να
επιβάλλουν το "νόµο" και την "τάξη" της εκµεταλλευ-
τικής βαρβαρότητας.

Το ΚΚΕ, στο πλευρό του ταξικού εργατικού κινή-
µατος, καταγγέλλει την κρατική βία και καταστολή
που εξαπολύει η κυβέρνηση ενάντια στον αγωνιζό-
µενο εργαζόµενο λαό. Εκφράζει την αλληλεγγύη του
στον αγώνα των ναυτεργατών, των εργατών, των
αγροτών που παλεύουν για το δίκιο τους. Απαιτεί να
αρθεί αµέσως η πολιτική επιστράτευση για τους ναυ-
τεργάτες και τους εργαζόµενους του ΜΕΤΡΟ. Να κα-
ταργηθεί το µέτρο της πολιτικής επιστράτευσης, που
επιβάλλει στους απεργούς την υποχρεωτική εργασία
µε το πιστόλι στον κρόταφο.

Ερωτάται η Επιτροπή: Καταδικάζει την έκρηξη
του αυταρχισµού, της κρατικής βίας και καταστολής
της κυβέρνησης ενάντια στο εργατικό - λαϊκό κίνηµα;
Πώς τοποθετείται στο αίτηµα του εργατικού κινήµα-
τος να αρθεί άµεσα η πολιτική επιστράτευση των
ναυτεργατών και των εργαζοµένων στο ΜΕΤΡΟ; Να
καταργηθεί το απαράδεκτο µέτρο της πολιτικής επι-
στράτευσης ενάντια σε απεργούς;».

Άφαντος ο πρωθυπουργός

Συνεχίζοντας την πάγια τακτική της κυβέρνησης να
µην εµφανίζεται κανείς και να µένουν αναπάντητες

Ερωτήσεις για οξυµένα λαϊκά προβλήµατα, ο πρωθυπουρ-
γός και οι υπουργοί της κυβέρνησης δεν εµφανίσθηκαν στη
Βουλή.

Αυτή η κυβερνητική πρακτική αποδεικνύει ότι, εκτός από
τον ωµό αυταρχισµό, την καταστολή και τη συκοφαντία σε
βάρος των λαϊκών αγώνων, τη θέσπιση αντιλαϊκών µέτρων
µε επείγουσες διαδικασίες και Πράξεις Νοµοθετικού Περιε-
χοµένου, η κυβέρνηση δεν αντέχει ούτε τον στοιχειώδη κοι-
νοβουλευτικό έλεγχο. Την ενοχλεί ακόµη και να ακούγονται
και να συζητιούνται τα λαϊκά προβλήµατα µέσα στη Βουλή,
όπως άλλωστε επιδιώκουν οι Παρεµβάσεις και οι Ερωτή-
σεις του ΚΚΕ. Ο λαός να βγάλει τα συµπεράσµατά του.

Με αφορµή την επιστράτευση των ναυ-
τεργατών η ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Αλέκα

Παπαρήγα, κατέθεσε την ακόλουθη Επίκαιρη
Ερώτηση προς τον πρωθυπουργό: 

«Η απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει
στην πολιτική επιστράτευση και των ναυτεργατών,
µε τη συνδροµή και των ΜΑΤ, δείχνει τον αχαλίνωτο
αυταρχισµό της κυβέρνησης για να επιβάλει τις νέες
αξιώσεις των εφοπλιστών και των µεγαλοεπιχειρη-
µατιών στον τουρισµό, που είναι σε βάρος των ναυ-
τεργατών αλλά και των λαϊκών στρωµάτων που
µένουν στα νησιά.

Η κλιµάκωση του αυταρχισµού της κυβέρνησης
είναι συνέχεια της καταστολής του αγώνα των χαλυ-
βουργών µε τα ΜΑΤ, της επιστράτευσης στο Μετρό,
της επίθεσης κατά των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ
στο υπουργείο Εργασίας, της χρήσης χηµικών από
τα ΜΑΤ στο µπλόκο των αγροτών της Νίκαιας.

Η κυβέρνηση µέσα από την καταστολή επιχειρεί
να τροµοκρατήσει τους εργαζόµενους για να περάσει
τα µέτρα που τσακίζουν µισθούς, συντάξεις, εργα-
σιακά και κοινωνικά δικαιώµατα, για να στηρίξει την
ανάκαµψη της κερδοφορίας του µεγάλου κεφαλαίου,
που τα προωθεί µε διαδικασίες κατεπείγουσες, πα-
ρακάµπτοντας ακόµη και τη Βουλή, όπως γίνεται µε
τις πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου.

Αυτός είναι ο νόµος και η τάξη που έχει κάνει ση-
µαία της η κυβέρνηση για να ισοπεδώσει το λαό.

Το ΚΚΕ καταγγέλλοντας τον αυταρχισµό και τη
βαθιά αντιλαϊκή - αντεργατική πολιτική της κυβέρνη-
σης, στηρίζει τον αγώνα των ναυτεργατών:
•Για να αποσυρθεί το νοµοσχέδιο του υπουργείου
Ναυτιλίας που τσακίζει δικαιώµατα και κατακτήσεις
δεκαετιών και καταδικάζει δεκάδες νησιά σε αποµό-
νωση.
•Για άµεσα µέτρα ανακούφισης για όλους τους ανέρ-
γους.
•Για ασφαλή, απρόσκοπτη και επαρκή σύνδεση των
νησιών µε την ηπειρωτική χώρα µε ακτοπλοϊκές συ-
γκοινωνίες που θα υπηρετούν τις κοινωνικές ανά-
γκες στις θαλάσσιες µεταφορές.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. πρωθυπουργός πώς τοποθετεί-
ται για όλα τα παραπάνω ζητήµατα».

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Η  Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η  
Τ Η Σ  Α Λ Ε Κ Α Σ  Π Α Π Α Ρ Η Γ Α

Π Ρ Ο Σ  Τ Ο Ν  Π Ρ Ω Θ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο

Όλο και περισσότεροι ναυτερ-
γάτες σπάζουν τις αλυσίδες

του φόβου και διεκδικούν αγωνιστικά
τα δικαιούµενα δεδουλευµένα, που
βέβαια αποτελούν ένα µέρος από την
αξία της εργασίας τους στα πλοία που
εκµεταλλεύονται οι εφοπλιστές κλέβο-
ντας νόµιµα και παράνοµα το αποτέ-
λεσµα της εργασίας των
ναυτεργατών, των εργαζοµένων γενι-
κότερα.

Συσπειρωµένοι γύρω από τα τα-
ξικά σωµατεία, ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝ-
ΣΩΝ -  ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ναυτεργάτες
όλων των ειδικοτήτων και βαθµών
προβαίνουν σε επίσχεση εργασίας σε
µια σειρά πλοίων, που ο αριθµός τους
αν και µεγαλώνει αποτελεί µόνο ένα
µικρό µέρος του τεράστιου προβλή-
µατος, που ιδιαίτερα στην ακτοπλοΐα
έχει πάρει γενικευµένες διαστάσεις. 

Συγκεκριµένα αυτή την περίοδο
βρίσκονται σε διαδικασία επίσχεσης
εργασίας πληρώµατα από τα παρα-
κάτω πλοία:

1.- ΙΟΝΙΑΝ ΣΚΥ του εφοπλιστή
Μίµη Αγούδηµου στην Ηγουµενίτσα
όπου µε 23 ναυτεργάτες συνεχίζουν
σε επίσχεση εργασίας.

2.- ΙΟΝΙΑΝ ΚΟΥΗΝ του εφοπλι-
στή ∆. Τζανετάτου στην Πάτρα 34
ναυτεργάτες.

3.- ΕΛΛΗ Τ. της ρεθυµνιακής νέας
κοπής λαϊκής απάτης στο Νέο Μόλο
∆ραπετσώνας 23 ναυτεργάτες, οι
οποίοι  πρόσφατα απέσπασαν δικα-
στική απόφαση για άρση της άδειας
απόπλου και διακοπή της οποιασδή-
ποτε νοµικής µεταβολής στο πλοίο.

4.- ΠΗΝΕΛΟΠΗ του Μίµη Αγούδη-
µου στο Νέο Μόλο ∆ραπετσώνας 11
ναυτεργάτες.

5.- ΕΟΥΡΟΠΙΑΝ ΕΞΠΡΕΣ της
Ναυτιλιακής Εταιρείας Λέσβου στον
Πειραιά 9 ναυτεργάτες.

6.- ΘΕΟΦΙΛΟΣ της Ναυτιλιακής
Εταιρείας Λέσβου στον Πειραιά 6 ναυ-
τεργάτες.

7.- ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του εφοπλι-
στή Ευ. Βεντούρη.

8.- ΑΠΟΛΛΩΝ Κ. της εταιρείας
«Θαλάσσιες Περιηγήσεις Ευβοίας -
Σποράδων Ν.Ε.» όπου 2 ναυτεργάτες
που διεκδικούσαν δεδουλευµένα από
τον Απρίλιο του 2012 έχουν ενταχθεί
τελικά στο άρθρο 11 παρ. Α1 του ν.
3816/2010 περί εγκατάλειψης πληρω-
µάτων σε λιµάνια του εσωτερικού,
αποτέλεσµα της  αγωνιστικής πίεσης
των ταξικών ναυτεργατικών σωµα-
τείων σε συµπλήρωση του ν.
1220/1981, που προέβλεπε προστα-
σία µόνο για πληρώµατα εγκαταλε-
λειµµένα σε λιµάνια του εξωτερικού,
που καλύπτει δεδουλευµένα µέχρι 3
µήνες µόνο.

Είναι κοινή η εκτίµηση ότι
έχουµε να κάνουµε µε ένα γενικευ-
µένο πρόβληµα που πρέπει να
αντιµετωπισθεί µε όλες τις µορφές
πάλης και πρώτα-πρώτα από τα
ίδια τα πληρώµατα µε επισχέσεις
εργασίας και οργανωµένη δράση
για  γενική κινητοποίηση. 

111 ναυτεργάτες σε επισχέσεις για τα δεδουλευµένα

Οι αρχαιρεσίες στο σωµατείο της ΠΕΕΜΑΓΕΝ που
άρχισαν στις 14 Γενάρη 2013 και ολοκληρώνο-

νται στις 15 Απρίλη 2013, διεξάγονται σε περίοδο έντα-
σης της επίθεσης των δυνάµεων του κεφαλαίου, σε βάρος
του συνόλου των δικαιωµάτων των Μαγείρων, των ναυ-
τεργατών, των εργαζοµένων.

Εφοπλιστές – κυβέρνηση επιδιώκουν την κατάργηση
των ΣΣΕ, στοχεύουν πρώτα και κύρια τα πληρώµατα των
Γενικών Υπηρεσιών, είναι χαρακτηριστική η θέση του
ΣΕΕΝ στις διαπραγµατεύσεις που απαίτησαν µείωση µι-
σθών κατά 15% και µείωση στη σύνθεση των γενικών
υπηρεσιών κατά 30% στα επιβατηγά πλοία. Επίσης στο
σχέδιο νόµου για την «Ανασυγκρότηση του ΥΝΑ», περι-
λαµβάνει την κατάργηση της ΣΣΕ για τα κατώτερα πλη-
ρώµατα στα ποντοπόρα πλοία και στα σκάφη αναψυχής.

Σε αυτές τις αρχαιρεσίες της ΠΕΕΜΑΓΕΝ, µε κοινό
πλαίσιο δράσης και µε τις θέσεις του ΠΑΜΕ, ένωσαν τις
δυνάµεις τους η «∆ηµοκρατική Ενότητα» και η «Αγωνι-
στική Κίνηση» και καλούν τον κάθε Μάγειρα να συµµε-
τέχει, να στηρίξει, να αγωνιστεί µε τις ταξικές δυνάµεις
που συµµετέχουν στο ψηφοδέλτιο της «∆ηµοκρατικής
Ενότητας».

Με την πολύτιµη παρακαταθήκη των αγώνων που δώ-
σαµε το προηγούµενο διάστηµα µαζί µε τις δυνάµεις του
ΠΑΜΕ, συνεχίζουµε στο δρόµο του αγώνα σε σύ-
γκρουση µε την αντιλαϊκή πολιτική του κεφαλαίου, της
κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δυναµώσει η
συµµαχία της εργατική τάξης, των λαϊκών στρωµάτων
για µια άλλη πολιτική που δεν θα διαχειρίζεται την καπι-
ταλιστική εξαθλίωση που ζούµε, αλλά θα υπηρετεί τις
ανάγκες της εργατικής – λαϊκής οικογένειας.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ Π.Ε.Ε.ΜΑΓ.Ε.Ν.
Συµµετέχουµε µαζικά – ψηφίζουµε 
«∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»

Να πως εφαρµόζεται ο νόµος
και η τάξη που επικαλείται η

αστική εξουσία υπηρετώντας τα συµ-
φέροντα των µονοπωλίων.

Άνδρες του λιµενικού, ειδικές δυ-
νάµεις, βάζουν σε εφαρµογή το «δη-
µόσιο συµφέρον», εχθρός πάντα ο
εργαζόµενος λαός. 

Η απεργία των ναυτεργατών συ-
νεχίζεται. Ώρα 2 τη νύχτα. Το λιµάνι
του Πειραιά ζωσµένο από ΜΑΤ και
λιµενικούς επιφορτισµένα µε την
«αποστολή» να παραδίδουν ή να θυ-
ροκολλούν τα φύλα επίταξης στις
πόρτες των πληρωµάτων. 

Οι ναυτεργάτες αρνούνται να τα
παραλάβουν. Η βάρδια στον κατα-
πέλτη του πλοίου δέχεται της πρώ-

τες πιέσεις να σηκώσει τον κατα-
πέλτη µε την απειλή των όπλων. Μα
δεν είναι δαυλιά µου και δεν ξέρω να
χειρίζοµαι το σύστηµα. 

Η λιµενική αρχή δεν δέχεται
αντιρρήσεις αρπάζοντας τον ναύτη
και µεταφέροντας τον σηκωτό στο
χώρο των βαρούλκων διατάζοντας
των να βάλει µπροστά και να σηκώσει
την πόρτα.

Μα δεν ξέρω είναι η απλή και φυ-
σιολογική απάντηση. Τα φυσιολογικά
όµως δεν περνούν στους «ράµπο»
και του περνούν χειροπέδες απειλώ-
ντας τον ότι θα τον στείλουν εισαγ-
γελέα οι χειροπέδες βρίσκονται στα
χέρια του ναύτη της βάρδιας υπηρε-
τώντας το «δηµόσιο συµφέρων». 

∆ίνεται εντολή µέσω VHF να βρε-
θεί αµέσως τεχνικός γιατί θεωρούν
ότι τους κάνουν σαµποτάζ στο εφο-
πλιστάρεστο έργο τους. Μα και πάλι
το σύστηµα δε λειτουργεί …γιατί
υπάρχει βλάβη.

Και φυσικά υπάρχει βλάβη...
Υπάρχει η αντίσταση των εργαζόµε-
νων, που θέλουν να συνεχίσουν τον
αγώνα ενάντια στον εξανδραποδισµό
τους για τους ίδιους και τα παιδιά

τους.
Αυτά συνέβησαν στο πλοίο

«Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ»,  όπου
τα µέτρα ασφαλείας πήγαν ...περί-
πατο προς δόξα του «νόµου και της
τάξης».

Κόντρα στα παπαγαλάκια του κε-
φαλαίου που είναι επιστρατευµένα

στην υπηρεσία τους, οι ναυτεργάτες
έδωσαν πολλές και ηρωικές µάχες
µαζί µε τους εργάτες που εξέφρασαν
για άλλη µια φορά την αλληλεγγύη
τους.
Λαϊκή επιστράτευση 
ενάντια στο κεφάλαιο 
και τους πολιτικούς 
υπηρέτες του 
ήταν το µήνυµα 
που κυριάρχησε στο λιµάνι.

Η βλάβη που παραλύει το σύστηµα της καταστολήςΑΝΥΠΑΚΟΗ:

Γενάρης 2013
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