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Το πολύνεκρο ναυάγιο – έγκληµα του κρουα-
ζιερόπλοιου «COSTA CONCORDIA» µε 17

νεκρούς και 18 τουλάχιστον  αγνοούµενους, που
µετά από τόσες µέρες εύλογα θεωρούνται νεκροί,
αναδεικνύει µε τραγικό τρόπο ότι η εκµετάλλευση
της κρουαζιέρας, όπως την θέλει το εφοπλιστικό
κεφάλαιο, σηµαίνει ένα πραγµατικό γκέτο για τους
εργαζόµενους και θέτει σε κίνδυνο επιβάτες και πε-
ριβάλλον, καθώς το πλοίο έφερε 2.380 τόνους καυ-
σίµων και σιγά-σιγά από το σηµείο που έχει γείρει
πάνω στο βράχο αρχίζει να βυθίζεται.

Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που έδωσε µε αρ-
κετή καθυστέρηση η ιδιοκτήτρια εταιρεία, το πλοίο
µετέφερε 3.216 επιβάτες (ανάµεσά τους και τρεις

Ελληνες που είναι καλά στην υγεία τους) σε κυ-
κλική κρουαζιέρα από την Ιταλία, στην Γαλλία,
Ισπανία και επιστροφή στην Ιταλία, και 1.013 µέλη
«διεθνούς» πληρώµατος. 

Το υπερπολυτελές πλοίο που έπλεε πολύ κοντά
στην ακτή του νησιού Τζίλιο κοντά στην Τοσκάνη
της Ιταλίας (για να έχουν θέα οι επιβάτες όπως συ-
νηθίζεται) προσέκρουσε σε ύφαλο, που του προκά-
λεσε ρήγµα µήκους 50 (από τα συνολικά 290 µέτρα
του σκάφους). Αποτέλεσµα ήταν το πλοίο να πληµ-
µυρίσει νερά ενώ παρά τον τεράστιο θόρυβο από
την κρούση, για αρκετές ώρες το πλήρωµα δεν ήταν
σε θέση να δώσει ολοκληρωµένες οδηγίες για την
εκκένωση του πλοίου.

Το βολικό «ανθρώπινο λάθος»

Οι αρχές και η εταιρεία έριξαν αµέσως τις ευ-
θύνες της τραγωδίας στον πλοίαρχο Φρανσέσκο Σε-
τίνο, υποστηρίζοντας ότι «έκανε λάθος εκτίµηση
και αυτό είχε τραγικές συνέπειες», ενώ ανέφερε
πως «η πορεία που ακολουθούσε το πλοίο ήταν
πολύ κοντά στην ακτογραµµή», ενέργεια που όπως
λέει η εταιρεία «εν µέρει συνηθίζεται και από άλλα
κρουαζιερόπλοια που περνούν στην περιοχή».

Στην ανακοίνωση τονίζεται πως ο πλοίαρχος
δεν τήρησε τις διαδικασίες που έχει υιοθετήσει η
εταιρεία για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ενω οι
αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του. 

(Συνέχεια στη σελίδα 2)

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Το φαινόµενο της πειρα-
τείας και της ένοπλης

ληστείας στη θάλασσα, που
στις µέρες µας έχει πάρει µε-
γάλες διαστάσεις µε θύµατα χι-
λιάδες ναυτεργάτες, είναι
διαχρονικό, αλλά σε κάθε ιστο-
ρική περίοδο αποκτά τα δικά
του ποιοτικά στοιχεία.

Η αναζήτηση των πραγµατι-
κών αιτιών που το γεννούν και
των παραγόντων που το τρο-
φοδοτούν και το αναπαράγουν
σε ισχυρότερη βάση, δείχνει
ότι το πρόβληµα είναι σύνθετο
και δεν περιορίζεται στους
«φτωχοδιάβολους» που κά-
νουν ρεσάλτο στα πλοία για να
αποσπάσουν τα µέσα για την
επιβίωση.

Η πειρατεία στη θάλασσα
αναπτύσσεται πάνω στην κοι-
νωνικοοικονοµική καπιταλι-
στική βάση που γεννάει την
εγκληµατικότητα κάθε µορφής
και το φαινόµενο ανθεί σε συ-
γκεκριµένες συνθήκες, µε την
ενεργοποίηση ορισµένων πα-
ραγόντων.

Για παράδειγµα, η ενίσχυση
της πειρατείας στο Κέρας της
Αφρικής έχει τη δική της δια-
δροµή. Συνδέεται µε τον εµφύ-
λιο πόλεµο στη Σοµαλία που
δυνάµωσε µετά την αµερικανο-
αιθιοπική επέµβαση το 2006
και διατηρείται µέχρι σήµερα
στο όνοµα της αντιµετώπισης
της τροµοκρατίας.

Σ' αυτές τις συνθήκες και
µε οδυνηρή την έλλειψη επα-
ναστατικού κινήµατος, διαµορ-
φώθηκε το έδαφος για τη
στρατολόγηση ντόπιου φτω-
χού πληθυσµού.

ΗΗ  δδρράάσσηη  ττοουυ  ππεειιρρααττιικκοούύ
κκυυκκλλώώµµααττοοςς

Σύµφωνα µε στοιχεία διε-
θνών οργανισµών, τα

χρήµατα που συγκεντρώνονται
διασκορπίζονται σε διάφορες
πλευρές. Το 50% λαµβάνουν οι
«επενδυτές», το 30% οι πειρα-
τές, το 10% όσοι εγγυήθηκαν
για τη µεταφορά των πειρατών
έως τους στόχους, αλλά και
για τη φύλαξη των οµήρων,
ενώ, τέλος, το 10% προορίζε-
ται για τα µέλη της φυλής
(«Ελευθεροτυπία», 16.7.2011). 

Οι αλλαγές αυτές συνδέο-
νται µε σηµαντικό εκσυγχρονι-
σµό της υποδοµής και του
εξοπλισµού που χρησιµοποι-
ούν αυτά τα κυκλώµατα. Εγκα-
ταστάσεις ραντάρ,
δορυφορικά συστήµατα εντο-
πισµού της γεωγραφικής
θέσης των πλοίων και δορυφο-
ρικά τηλέφωνα, πλοία βάσεις -
µάνες και ταχύτατα πλοιάρια
για το διασκορπισµό των ενό-
πλων, σύγχρονος στρατιωτικός
εξοπλισµός.

Τα τελευταία χρόνια σηµει-
ώνεται στο Κέρας της Αφρικής,
και στη γενικότερη περιοχή,

συνωστισµός ναυτικών δυνά-
µεων ισχυρών ιµπεριαλιστικών
κρατών αλλά και κρατών µε
υποδεέστερη θέση στην
ιµπεριαλιστική πυραµίδα, στα
πλαίσια γενικότερων γεωστρα-
τηγικών στοχεύσεων, χρησιµο-
ποιώντας την πειρατεία για την
εδραίωση θέσεων στην πε-
ριοχή και την προώθηση σχε-
διασµών για τον έλεγχο
ιδιαίτερης στρατηγικής σηµα-
σίας σηµείων, όπως ο Κόλπος
του Αντεν, η Αραβική Θάλασσα
και ο Περσικός Κόλπος.

Στις ναυτικές δυνάµεις που
κινούνται στην περιοχή περι-
λαµβάνονται:

Οι COMBINED MARITIME
FORCES (CMF), συνδυασµέ-
νες ναυτικές δυνάµεις στα
πλαίσια των οποίων κινητοποι-
ούνται περίπου 36 πολεµικά
πλοία από 24 χώρες, µε ειδική
τακτική δύναµη στην περιοχή
του Κόλπου του Αντεν.

Η EUNAVFOR SOMALIA,
ναυτική δύναµη που έχει συ-
γκροτηθεί από την Ευρωπαlκή
Ενωση, στην οποία συµµετέχει
και η Ελλάδα µε ένα ή δύο πο-
λεµικά πλοία.

Το STANDING NATO
MARITIME GROUP, δύναµη
που αποτελείται από πλοία των
ΗΠΑ και άλλων κρατών - µελών
του ΝΑΤΟ.

ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΛΟΙΑ της
Κίνας, της Ινδίας, της Ιαπωνίας
και της Ρωσίας, που κινούνται
κυρίως σε περιοχές που περι-
κλείουν τον ∆ιεθνή ∆ίαυλο διέ-
λευσης των πλοίων µε
ανατολική ή δυτική πορεία,
στον Κόλπο του Αντεν.

(Συνεχεία στη σελίδα 2)

Πολύ επικίνδυνο το ν/σ για τους ένοπλους φρουρούς στα πλοία

Αιµοδοσία ΠΑΜΕ 11 Μάρτη 2012
∆ηµιουργούµε τράπεζα αίµατος. Γνωρίζουµε τις ανάγκες. Αγω-

νιζόµαστε για την πλήρη και δωρεάν κάλυψη των αναγκών όλης της
εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωµάτων στην ιατροφαρµακευ-
τική περίθαλψη. 

Αντιπαλεύουµε τη λογική της µετατροπής σε εµπόρευµα όλων
των αγαθών και τη µείωση του µη µισθολογικού κόστους, που προ-
ωθούν τα επιτελεία της κυβέρνησης της Ε.Ε. και του κεφαλαίου.

Το αίµα της εργατικής Τάξης το διαθέτουµε για τις ανάγκες των
συναδέλφων µας, όπου και όποτε απαιτείται, δεν το χαρίζουµε στην
κερδοφορία του κεφαλαίου. 

Η αιµοδοσία θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 11/3/2012 από
τις 10 το πρωί µέχρι τις 4 το απόγευµα στα γραφεία του ΠΑΜΕ,
Αγ. Φιλοθέης 5Β, στην Αθήνα, πίσω από τη Μητρόπολη.

Η Εκτελεστική Γραµµατεία του ΠΑΜΕ 
Τηλ: 210-3301842 και 210-3301847

Η µαζική συµµετοχή των
µηχανικών στις αρχαιρεσίες της
ΠΕΜΕΝ και η ανάδειξη πρώτης
δύναµης της Ε∆ΑΣ για πάνω
από 32 χρόνια (1978 – 2011) χρό-
νια στο «τιµόνι» της Ένωσης
Μηχανικών, αποτελεί πολύτιµη
δύναµη συνολικά για τον κλάδο
των ναυτεργατών, γενικότερα
το ταξικό εργατικό κίνηµα, τις
δυνάµεις που συσπειρώνονται
µέσα στις γραµµές του ΠΑΜΕ,
µε πρωτοπόρα δράση στη χώρα
µας και σε διεθνή κλίµακα.

Σε διαδικασία αρχαιρεσιών
για την ανάδειξη νέας διοίκησης
βρίσκεται και ο «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ»,
που από το 1986 αποτελεί στα-
θερό προπύργιο του ταξικού
ναυτεργατικού κινήµατος και
µαζί µε την ΠΕΜΕΝ σήκωσαν το
βάρος της οργάνωσης των αγώ-
νων των ναυτεργατών για την
απόκρουσης της επίθεσης των
εφοπλιστών, του κεφαλαίου και
της αντιλαϊκής πολιτικής των
κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, Ν.∆., και
Ευρωπαϊκής Ένωσης.     

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΜΕΝ
Από 1 Νοέµβρη 2011

µέχρι 28 Φλεβάρη 2012
∆ευτέρα - Παρασκευή

ώρες 09:00 - 15:00

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ
Από 13 ∆εκέµβρη 2011

µέχρι 3 Απρίλη 2012
∆ευτέρα - Παρασκευή

ώρες 10:00 - 14:00

♦ Η δύναµη της ΠΕΜΕΝ και του ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ είναι οι µηχανικοί και οι
θερµαστολαδάδες, ο αταλάντευτος αγωνιστικός προσανατολισµός,
η ταξική πάλη, που αποτελεί την κινητήρια δύναµη για τα συµφέρο-
ντα του κλάδου, της εργατικής τάξης. 
♦ Πολύτιµο όπλο είναι η αλληλεγγύη των δυνάµεων του ταξικού ερ-
γατικού κινήµατος του ΠΑΜΕ και της Παγκόσµιας Συνδικαλιστικής
Οµοσπονδίας (ΠΣΟ) στη καθηµερινή δράση και στις µεγάλες µάχες
της ταξικής πάλης.  Αυτό το έχει αποδείξει η ίδια η ζωή. 
♦ Η δράση της ΠΕΜΕΝ και του ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, των µηχανικών και των
θερµαστολαδάδων, εµποδίζει τη λυσσαλέα επίθεση των εφοπλιστών,
των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και της Ν∆, γενικότερα  του πολιτικού
προσωπικού του κεφαλαίου για την κατάργηση των Συλλογικών Συµ-
βάσεων, τη διάλυση του ΝΑΤ και τη κατάργηση  θεµελιακών µισθο-
λογικών και ασφαλιστικών – συνταξιοδοτικών κατακτήσεων των
ναυτεργατών. 

(Το ψηφοδέλτιο του «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» στη σελ. 3)

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ και ΘΕΡΜΑΣΤΟΛΑ∆Α∆ΕΣ
ψηφίζουν για ενίσχυση του ταξικού πόλου

Ηεχθρική στάση της συγκυ-
βέρνησης ΠΑΣΟΚ - Ν∆ -

ΛΑ.Ο.Σ. απέναντι στους νησιώτες
και στο δικαίωµά τους να ταξιδεύ-
ουν µε ασφαλή, σύγχρονα πλοία,
µε φτηνό εισιτήριο, εκφράστηκε
µε χαρακτηριστικό τρόπο, στη
Βουλή, από τον βουλευτή του
ΛΑ.Ο.Σ. και υφυπουργό Α. Γεωρ-
γιάδη, κατά τη διάρκεια Επίκαιρης
Ερώτησης του ΚΚΕ για τα προ-
βλήµατα που προκαλεί η δροµο-
λόγηση του γηρασµένου πλοίου
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ στη γραµµή Ικαρία -
Φούρνοι - Σάµος.

Επειδή η εξέλιξη αυτή είναι
πολύ σοβαρή και αφορά το γενικό-
τερο πρόβληµα των ακτοπλοlκών
συγκοινωνιών, θέλουµε να θέσουµε
ορισµένες σκέψεις που µπορούν να
συµβάλουν στην ανάπτυξη της συ-
ζήτησης και της συντονισµένης
πάλης για τα δίκαια αιτήµατα των
νησιωτών και των εργατών της θά-
λασσας.

Πρόσφατα, η ναυτιλιακή εται-
ρεία «Hellenic Sea Ways» απέσυρε
το πλοίο «Νήσος Μύκονος» από τη
γραµµή Ικαρία - Φούρνοι - Σάµος
γιατί (σηµειώστε το) η εταιρεία δεν
είναι ικανοποιηµένη από τα κέρδη
που της αποφέρει. Με ευθύνη της
κυβέρνησης, του υπουργείου Ανά-
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, του υπουργού κ. Χρυ-
σοχο:δη και του υφυπουργού Γε-
ωργιάδη δροµολογήθηκε το
υπερήλικο πλοίο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ της
εταιρείας ΑΝΕΚ (σ.σ. που στη συ-
νέχεια αντικαταστάθηκε από το
ακόµα πιο γέρικο «ΕΟΥΡΟΠΑ ΕΞ-
ΠΡΕΣ»).

Μαζικοί φορείς των τριών νη-
σιών σε συντονισµό µε τα ναυτερ-
γατικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ,
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, Μαγείρων, Ρυµουλ-
κών - Ναυαγοσωστικών και την Πα-
νελλήνια Ενωση Συνταξιούχων NAT,
δυνάµεις του ΠΑΜΕ, συντόνισαν
την πάλη τους και διεκδικούν να
ακυρωθεί η δροµολόγηση του υπε-
ρήλικου πλοίου και να εξασφαλιστεί
η δροµολόγηση ασφαλών, σύγχρο-
νων πλοίων µε φτηνό εισιτήριο. Το
ΚΚΕ στηρίζει το αίτηµα αυτό και τον
αγώνα που αναπτύσσεται κόντρα
στην κυβέρνηση, η οποία επιµένει,
φτάνοντας µέχρι του σηµείου να ει-
ρωνεύεται τους νησιώτες και τους
ναυτεργάτες και να τους προκαλεί
διά µέσου των τοποθετήσεων του
εν λόγω υφυπουργού. Αυτό είναι
σύντοµα το ιστορικό της υπόθεσης,
που επιτρέπει να βγούνε ορισµένα
συµπεράσµατα.

ΠΡΩΤΟ, για την εξυπηρέτηση
αυτής της γραµµής αλλά και

των άλλων γραµµών απαιτούνται
περισσότερα του ενός πλοία. Αυτό
είναι αναµφισβήτητο.

Γιατί, όµως, δεν ικανοποιείται
αυτή η ανάγκη;

Η απάντηση στο ερώτηµα αυτό
έχει µεγάλη σηµασία και δεν µπορεί
να ξεφύγει κανείς. Το ΚΚΕ υποστη-
ρίζει ότι οι ακτοπλοlκές συγκοινω-
νίες υπόκεινται, κι αυτές, στο
βασικό κανόνα που διαπερνά την
καπιταλιστική ανάπτυξη, τον κανόνα
του κυνηγητού του υψηλότερου
κέρδους, αφού τα πλοία, ως µέσα
παραγωγής, είναι στα χέρια των
εφοπλιστών και χρησιµοποιούνται
ως µέσο πλουτισµού τους.

(Συνέχεια στη σελ. 3)

ΑΚΤΟΠΛΟ�ΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Η πολιτική πρόταση του ΚΚΕ αντιστοιχεί 

στα συµφέροντα νησιωτών και ναυτεργατών
Ηκυβέρνηση του «µαύρου» µετώπου ΠΑΣΟΚ-

Ν∆-ΛΑ.Ο.Σ, η τρόικα, η Ε.Ε., µε τις δυνάµεις
του κυβερνητικού – εργοδοτικού συνδικαλισµού, µε
πρόσχηµα την νέα δανειακή σύµβαση προετοιµάζουν
την πιο αδίστακτη αντιλαϊκή επίθεση σε βάρος των ερ-
γαζοµένων. 

Σχεδιάζουν να επιβάλλουν το πιο στυγνό καθε-
στώς εκµετάλλευσης και καταπίεσης. Η πλουτοκρατία
τα θέλει όλα, κρίνει ότι η καπιταλιστική κρίση και η πο-
λιτική συγκυρία την ευνοούν περισσότερο από ποτέ
για να ισοπεδώσει κατακτήσεις και δικαιώµατα των ερ-
γαζοµένων. 

Χαρακτηριστική ήταν η αποκάλυψη του ΠΑΜΕ ότι
πάνω στο τραπέζι του «κοινωνικού διαλόγου» µεταξύ
κεφαλαίου και του κυβερνητικού εργοδοτικού συνδι-
καλισµού ήταν έτοιµη πρόταση νόµου για  κατάργηση
των ΣΣΕ.

Ο κάθε εργαζόµενος µε αίσθηµα ευθύνης απέναντι
στην οικογένεια του, την τάξη του, να συνειδητοποιή-
σει ότι τον οδηγούν στον εργασιακό µεσαίωνα», να
µην περιµένει τίποτα προς όφελος του, όσο θα διατη-
ρείται η καπιταλιστική εκµετάλλευση, ο απλήρωτος
χρόνος εργασίας, η υπεραξία, διαρκώς  τα κέρδη θα
συσσωρεύονται στα χέρια των µονοπωλίων.

Γίνεται φανερό ότι οι αποφάσεις της Ε.Ε. πέρα από
τον αντιλαϊκό χαρακτήρα τους δεν µπορούν να αντι-
µετωπίσουν αποτελεσµατικά την ένταση των συνε-
πειών της καπιταλιστικής κρίσης.

Στο εσωτερικό της Ε.Ε. και ιδιαίτερα της ευρωζώ-
νης, καταγράφεται ένταση της ανισόµετρης ανάπτυ-
ξης και µεταβολή του συσχετισµού δύναµης υπέρ της
Γερµανίας σε σχέση µε τη Γαλλία, την Ιταλία και την
Ισπανία, όπου η βιοµηχανική παραγωγή βρίσκεται
κάτω από το επίπεδο παραγωγής του 2005.

Οι εργαζόµενοι δεν πρέπει να εγκλωβιστούν στις
ενδοϊµπεριαλιστικές αντιθέσεις που οξύνονται. Αυτές
οι αντιθέσεις δεν πρέπει να κρύψουν ότι υπάρχει οµο-
φωνία στις Συνόδους Κορυφής για επιτάχυνση της
εφαρµογής της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», που

κλιµακώνει την επίθεση στους εργαζόµενους σε
όλα τα κράτη-µέλη της Ε,Ε.  

Αντίστοιχα, οι εργαζόµενοι πρέπει να επα-
γρυπνούν και να δυναµώνουν τη δράση τους
καθώς οξύνονται οι ενδοϊµπεριαλιστικές αντιθέ-
σεις και δροµολογούνται ιµπεριαλιστικά σχέδια
για τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών και οδών
µεταφοράς στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Γενικότερα, δυναµώνει η διαπάλη µεταξύ του
ευρωατλαντικού άξονα και του άξονα Συρίας -
Ιράν - Λιβάνου µε τη στήριξη Ρωσίας και Κίνας
για τον γεωπολιτικό έλεγχο και το µοίρασµα των
αγορών της ευρύτερης περιοχής. 

Η ιµπεριαλιστική επέµβαση του ΝΑΤΟ στη
Λιβύη, η απειλή του Ισραήλ ενάντια στο Ιράν, τα
σχέδια ιµπεριαλιστικής παρέµβασης στη Συρία,
είναι µερικά µόνο χαρακτηριστικά παραδείγµατα
της εκρηκτικής κατάστασης στην περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου που απλώνουν τα σύν-
νεφα του πολέµου. 

Κανένας δεν θα εξαιρεθεί
Μέσα σε αυτό το διεθνές πλαίσιο η κρίση της

ελληνικής οικονοµίας βαθαίνει. Το 2012 θα είναι
η πέµπτη συνεχόµενη χρονιά που η ελληνική οι-
κονοµία θα βρίσκεται σε κρίση. Με βάση σηµε-
ρινές εκτιµήσεις αν επιστρέψει σε αυξητικό
ρυθµό ανάπτυξης (µε µέσο ρυθµό 1,5%) θα
χρειαστεί πάνω από 9 χρόνια για να φτάσει η οι-
κονοµία στο προ κρίσης επίπεδο.  

Η άρχουσα τάξη και η κυβέρνησή της µε τη
στήριξη της Ε,Ε, κλιµακώνει την αντιλαϊκή επί-
θεσή της µε  στόχους:

1. Την προώθηση προαποφασισµένων κα-
πιταλιστικών αναδιαρθρώσεων που στοχεύουν
στη θωράκιση της ανταγωνιστικότητας των µο-
νοπωλίων, µε τη διασφάλιση φθηνότερης εργα-
τικής δύναµης. ∆ηλαδή να γίνουν ποιο ισχυρά τα
µονοπώλια ντόπια και ξένα, ισοπεδώνοντας τα
λαϊκά στρώµατα.  

2. Τη διαχείρισης της κρίσης και της κρατικής
υπερχρέωσης στην Ελλάδα σε βάρος της λαϊκής
οικογένειας.  

3. Να βγάλουν από τη µέση µεγάλες µάζες
αυτοαπασχολουµένων από την βιοτεχνία, το
εµπόριο, τις υπηρεσίες.  

Στα αντεργατικά  σχέδια τους και η κλιµά-
κωση της επίθεσης στο εργατικό και λαϊκό κί-
νηµα,  για να εµποδίσουν την άνοδο της ταξικής
πάλης. Ετοιµάζουν νέα αυταρχικά µέτρα:     
• Να απαγορεύσουν τις διαδηλώσεις.
• Ετοιµάζουν νοµοσχέδιο για να κάνουν πιο απο-
τελεσµατική για τα ταξικά τους συµφέροντα την
δικαιοσύνη.
• ∆εν είναι τυχαίο ότι  ακριβώς αυτή τη στιγµή
φέρνουν νόµο στη βουλή που νοµιµοποιούν τα
ναρκωτικά και µειώνουν τις ποινές για τους
εµπόρους. 

Η αντιλαϊκή επίθεση είναι συνεχής, κλιµα-
κούµενη, χωρίς ηµεροµηνία λήξης. Τα µονοπώ-
λια σε όλα τα κράτη-µέλη της ΕΕ απαιτούν
φθηνότερη εργατική δύναµη και νέα πεδία για
επενδύσεις του υπερσυσσωρευµένου κεφαλαίου
µε ικανοποιητική κερδοφορία.   

Συνένοχες γι’ αυτή την πορεία είναι όλες οι
πολιτικές και συνδικαλιστικές δυνάµεις που στοι-
χίζονται πίσω από τους στόχους θωράκισης της
ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου.   Ιδιαίτερα οι

διάφορες οµάδες,  δυνάµεις και µορφώµατα που
κατηγορούν το ΠΑΜΕ ότι µε την «τυχοδιωκτική
του πολιτική κλείνει τα εργοστάσια», αποδει-
κνύονται στην πράξη κυµατοθραύστες της λαϊ-
κής χειραφέτησης. Επικίνδυνοι για τους αγώνες
των στρωµάτων που αναπτύσσονται. Σκορπούν
συγχύσεις και αποπροσανατολίζουν.       

Η αντιµνηµονιακή ρητορεία τους δεν µπορεί
να κρύψει το ρόλο τους στη συκοφάντηση της
ταξικής γραµµής και πάλης  προτείνουν αλλαγή
για καλύτερη διαχείριση. 

∆εν υπάρχει κανένα µέτρο που να ανακουφί-
ζει τον εργαζόµενο αν δεν θίγει την κυριαρχία
των µονοπωλίων. 

Η ίδια η ζωή έχει αποδείξει που οδηγεί η
δήθεν «ρεαλιστική» γραµµή των συµβιβασµών
και υποχωρήσεων, ώστε να µη θιγεί η ανταγω-
νιστικότητα και η κερδοφορία του κεφαλαίου.
Αυτή η γραµµή επιτάχυνε την πορεία προς την
κρίση υπερσυσσώρευσης κεφαλαίου, την υπερ-
χρέωση του κράτους, το κλείσιµο χιλιάδων επι-
χειρήσεων και την εκτίναξη της ανεργίας. 

Ο απεγκλωβισµός του εργατικού κινήµατος
απ’ το όραµα της ανταγωνιστικής Ελλάδας και
αντίστοιχα της ανταγωνιστικής ΕΕ αποτελεί θε-
µελιακή προϋπόθεση για την αντεπίθεση του ερ-
γατικού κινήµατος. 

(Συνέχεια στη σελ. 3)

δυναµώνουµε την ταξική πάλη σε ρήξη και ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής του κεφαλαίου
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Μόλις οι εργάτες της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης
σήκωσαν ανάστηµα και είπαν «όχι» στη µείωση του

µεροκάµατου και ότι είναι αποφασισµένοι να υπερασπίσουν
και να περιφρουρήσουν τα στοιχειώδη δικαιώµατα που έχουν
κατακτήσει και είναι «πληρωµένα» µε βαρύ φόρο αίµατος από
τον κλάδο τους, εφοπλιστές, εργολάβοι και τα επιτελεία τους,
κυβέρνηση και ΜΜΕ, εξαπέλυσαν στους εργάτες ενορχη-
στρωµένη επίθεση. Τµήµα της επίθεσης είναι και η γνωστή
«πατέντα» της άθλιας προπαγάνδας µε πλήρη διαστρέβλωση
της πραγµατικότητας και χοντροκοµµένα ψέµατα ότι οι αγώ-
νες τους και οι κατακτήσεις τους είναι η αιτία που η ναυπη-
γική βιοµηχανία της χώρας βρίσκεται σε ρότα συρρίκνωσης,
αν όχι και διάλυσης.

Οι Ελληνες εφοπλιστές µόνο το 2011, δηλαδή σε περίοδο
βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης, παρήγγειλαν 137 πλοία

αξίας 10 δισ. δολαρίων. Στα ναυπηγεία της Ελλάδας, όπως
άλλωστε κάνουν εδώ και δεκαετίες, δεν κατασκευάζουν ούτε
βάρκα. ∆εν είναι µόνον ότι καθοδηγούνται από την οσµή του
κέρδους και πάνε εκεί όπου η εργατική δύναµη είναι ισοπε-
δωµένη, αλλά, στο πλαίσιο των ανταγωνισµών των µονοπω-
λιακών οµίλων της ναυπηγοεπισκευής, και των ανάλογων
σχεδιασµών που προωθούνται από την πολιτική της Ευρω-
παlκής Ενωσης (βλέπε 7η κοινοτική οδηγία κ.λπ. για ιδιωτι-
κοποίηση ή κλείσιµο των ελληνικών ναυπηγείων) και
επιβάλλουν οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, Ν∆ και τώρα η συγκυ-
βέρνησή τους, οι Ελληνες εφοπλιστές επιδοτούνται είτε έµ-
µεσα είτε άµεσα για να κατασκευάζουν πλοία αλλού.

Είναι πασίγνωστο το κοινό ταµείο Ελλάδας - Κίνας που
«στήθηκε» πέρσι, µε 12 δισ. δολάρια επιδότηση των εφο-

πλιστών προκειµένου να κατασκευάσουν τα πλοία στα ναυ-
πηγεία της Κίνας. Οι ακτοπλόοι εφοπλιστές, οι οποίοι από το
2001 ως τώρα έχουν τσεπώσει κοντά 700 εκατ. ευρώ επιδό-
τηση στο όνοµα των άγονων γραµµών, τα πλοία που έχουν
κατασκευάσει σε αυτό το διάστηµα είναι κυρίως σε ναυπη-
γεία χωρών της Ευρώπης όπως της Νορβηγίας όπου τα µε-
ροκάµατα είναι τα διπλάσια από αυτά της Ζώνης. Με βάση
αυτά, το βασικό επιχείρηµα του µαύρου µπλοκ, ότι, τάχα, το
ΠΑΜΕ και τα µεροκάµατα στη Ζώνη διώχνουν τα πλοία, είναι
τουλάχιστον πρόκληση. Ας εξηγήσουν άλλωστε, γιατί οι εφο-
πλιστές δεν προτιµούν τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά και Ελευ-
σίνας όπου δε γίνονται απεργίες - ούτε τώρα που δουλεύουν
απλήρωτοι - και τα µεροκάµατα είναι πολύ χαµηλά.

Αλλού είναι το πρόβληµα. Ολα αυτά τα παράσιτα νοµίζουν
ότι επειδή καταδίκασαν µε την πολιτική τους εργάτες της

Ζώνης στην ανεργία και την εξαθλίωση, οι εργάτες θα γίνουν
και εύκολα θύµατα, για να τσακίσουν κατακτήσεις τους και
να καθαριστεί «επιτέλους» το λιµάνι από εργασιακά δικαιώ-
µατα, συλλογικές συµβάσεις, για λογαριασµό των µονοπω-
λιακών οµίλων, π.χ. COSCO. Οµως, λάθος πόρτα χτύπησαν.
Η απόφαση των εργατών της Ζώνης, όπως εκφράστηκε στις
τελευταίες γενικές τους συνελεύσεις, είναι µία: «Εµείς είµα-
στε οι παραγωγοί του πλούτου. Οι καπιταλιστές κλέβουν το
µόχθο µας και εµποδίζουν την ανάπτυξη των ναυπηγείων».
Ηδη, έχει τεθεί στην ηµερήσια διάταξη της πάλης τους το:
«ούτε βήµα πίσω από τις κατακτήσεις µας για να µεγαλώνουν
τα κέρδη µεγαλοεργολάβων και εφοπλιστών». Πάλη ενάντια
στην ανεργία. Ενιαίος δηµόσιος φορέας ναυπηγικής βιοµη-
χανίας, δηλαδή κοινωνικοποίηση των ναυπηγείων για να ανή-
κουν στους εργαζόµενους, να απελευθερωθούν από την
καπιταλιστική ιδιοκτησία, για να γίνει αυτός ο τοµέας ένα ερ-
γαλείο για τη λαlκή ευηµερία.

Η επίθεση στους εργάτες της Ν/Ζ

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Στη µνήµη του
Παντελή ΣΥΡΙΓΓΑ
ο Ουρανίτσας Νίκος
προσφέρει στη «Ν» 
80 ευρώ.

Επίσης προσφέρουν 
για ενίσχυση της
«Ν» οι συνάδελφοι:

Μιχαλόπουλος
Αβραάµ 55 ευρώ.

Κουτσουλιέρης
Αντώνης 10 ευρώ.

Γ. Θ. 20 ευρώ.

Καράφτης
Νίκος 20 ευρώ.

Αµπελιώτης Π. 
20 ευρώ.

Η ύλη του παρόντος 
φύλλου έκλεισε  
28 Γενάρη 2012
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(Συνέχεια από τη σελ. 1)

Ένοπλοι στα πλοία

Το θέµα περιπλέκεται πάρα
πέρα αν σκεφτούµε πως οι

εξελίξεις αυτές σχετίζονται και µε
την κυβερνητική απόφαση περί ένο-
πλων φρουρών επί ελληνικών
πλοίων.

Στην Ελλάδα δραστηριοποιού-
νται σ' αυτό τον τοµέα τουλάχιστον
5 εταιρείες, που διαθέτουν σηµα-
ντικό αριθµό εφέδρων ή εν απο-
στρατεία άνδρες των Οµάδων
Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ),
καταδροµείς, γενικότερα άνδρες
των ειδικών δυνάµεων του στρατού.

Υπολογίζοντας πολύπλευρα τις
συνέπειες που θα επιφέρει η εφαρ-
µογή του νοµοσχεδίου που ετοιµά-
ζεται να φέρει η κυβέρνηση στη
Βουλή για την παρουσία ένοπλων
φρουρών στα πλοία, υποστηρίζουµε
αποφασιστικά τη θέση της άµεσης
απόσυρσης και της ακύρωσης κάθε
τέτοιου σχεδιασµού για τους εξής
λόγους:

1. Η ύπαρξη ένοπλων φρουρών
και ο στρατιωτικός εξοπλισµός επί
του πλοίου διαµορφώνουν µια πολύ
επικίνδυνη κατάσταση που θα έχει
τραγικές συνέπειες σε βάρος της
ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, θα
ενισχύσει την επιθετικότητα του πει-
ρατικού κυκλώµατος και συνεπώς
τους κινδύνους σε βάρος του
πλοίου και του πληρώµατος.

Είναι αναµφισβήτητο πως η
ανταλλαγή πυρών σε πλοίο που µε-
ταφέρει πετρέλαιο, κάθε λογής πα-
ράγωγα, αέριο και χηµικές ουσίες,
µπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά,
έκρηξη ή ακόµα και ανατίναξη του
πλοίου µε εκατόµβη νεκρών και
τραυµατισµένων.

Παρά τις διαφορές, το ίδιο, στον
έναν ή στον άλλο βαθµό, ισχύει και
για τις άλλες κατηγορίες των πλοίων
υπολογίζοντας ότι οι πειρατές δια-
θέτουν ή µπορούν να εξασφαλίσουν
σύγχρονα όπλα, µεταξύ των οποίων
συµπεριλαµβάνονται αυτόµατα ή
ηµιαυτόµατα ΑΚ-47 (Καλάσνικοφ),
RPG-7 εκτοξευτές χειροβοµβίδων,
εκτοξευτές ρουκετών SPG-9 και µε-
γάλου διαµετρήµατος πολυβόλων,

µε δυνατότητες διάτρησης της λα-
µαρίνας του πλοίου και πρόκλησης
µεγάλων καταστροφών.

2. Η ύπαρξη ένοπλων φρουρών
διαµορφώνει συνθήκες που αλλά-
ζουν το χαρακτήρα του ναυτικού
επαγγέλµατος αφού η ναυτολόγηση
σε ένα τέτοιο πλοίο συνιστά ναυτο-
λόγηση σε «εµπόλεµη ζώνη» µε µε-
γάλους κινδύνους για τη σωµατική
ακεραιότητα και τη ζωή των ναυτερ-
γατών.

Το γεγονός αυτό γίνεται φανερό
από άρθρο του νοµοσχεδίου, το
οποίο προβλέπει τη δυνατότητα πα-
λιννόστησης σε µέλος του πληρώ-
µατος που δεν επιθυµεί να παρέχει
εργασία σε αυτές τις συνθήκες.
Αλλά, βεβαίως, η πρόβλεψη αυτή δε
λύνει το πρόβληµα γιατί ανεξάρτητα
από τη θέλησή τους, οι ναυτεργάτες
θα έχουν να επιλέξουν ανάµεσα
στους κινδύνους και στην ανεργία.

Παράλληλα, αλλάζει ο χαρακτή-
ρας της εργασίας του πλοιάρχου, ο
οποίος, σύµφωνα µε άλλο άρθρο
του νοµοσχεδίου, αναγκάζεται να
εκπληρώσει στρατιωτικό ρόλο, γιατί,
όπως προβλέπει το νοµοσχέδιο, οι
ένοπλοι φρουροί «τελούν υπό την
εξουσία του».

3. Είναι, επίσης, ιδιαίτερα ανησυ-
χητικές οι διατάξεις που παραπέ-
µπουν στην έκδοση κοινών
υπουργικών αποφάσεων για ζητή-
µατα τύπου, ποσότητας εξοπλισµού,
χρήσης όπλων κ.λπ., που καθιστούν
την υπόθεση των ένοπλων φρουρών
στα πλοία ακόµα πιο επικίνδυνη
στην εξέλιξή της. Υπολογίζοντας
πως στην υπόθεση αυτή είναι δυνα-
τόν να εµπλέκεται «κάθε καρυδιάς
καρύδι», συµπεριλαµβανοµένων
τµηµάτων µισθοφορικών στρατών,
αφού θα αποτελούν προσωπικό

εταιρειών που διαθέτουν τα νόµιµα,
τυπικά προσόντα και αναγνωρι-
σµένη πιστοποίηση ποιότητας (!)
όπως αναφέρει προκλητικά το νοµο-
σχέδιο.

Σύµπτωµα του
καπιταλισµού που σάπισε

Ητελευταία, 89η Σύνοδος της
Επιτροπής Ναυτικής Ασφά-

λειας του ΙΜΟ (11 - 20 Μάη 2011)
παρέµεινε (µέχρι τώρα) στις παλιό-
τερες συστάσεις για την αντιµετώ-
πιση των πειρατικών επιθέσεων και
των ένοπλων ληστειών και δεν ενέ-
κρινε προτάσεις για έκδοση συστά-
σεων περί ύπαρξης ένοπλων
φρουρών στα πλοία, αφού υπάρχει
µεγάλος προβληµατισµός για τις
αρνητικές συνέπειες σε βάρος της
ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

Ενδιαφέρον, όµως, έχουν οι οδη-
γίες που έδωσε το υπουργείο Προ-
στασίας του Πολίτη προς την
ελληνική αντιπροσωπεία που πήρε
µέρος στην παραπάνω σύνοδο του
ΙΜΟ, γιατί αποκαλύπτουν ότι στο νο-
µοσχέδιο που έφερε η κυβέρνηση
για διαβούλευση προκρίνονται θέ-
σεις που πριν λίγους µήνες είχαν
απορριφθεί από το εν λόγω υπουρ-
γείο.

Σηµειώνουµε πως οι αποκαλού-
µενες «καλύτερες πρακτικές διαχεί-
ρισης» του ΙΜΟ για το φαινόµενο
της πειρατείας προβλέπουν σειρά
µέτρων που σχετίζονται µε την ετοι-
µότητα του πληρώµατος και τη
χρήση διαφόρων αποτρεπτικών
µέσων, µεταξύ των οποίων η ταχύ-
τητα του πλοίου, η χρησιµοποίηση
πυροσβεστικών µέσων, ειδικό συρ-
µατόπλεγµα, άµεση επικοινωνία µε
τη στεριά, χρησιµοποίηση ειδικών
φρουρούµενων διαύλων στη θά-
λασσα κ.ά.

Σε κάθε περίπτωση το φαινό-
µενο της σύγχρονης πειρατείας,
όπως και τα άλλα καπιταλιστικά
καρκινώµατα, αποδεικνύει ότι το
εκµεταλλευτικό σύστηµα, που δια-
νύει το τελευταίο ιµπεριαλιστικό
στάδιο, έχει σαπίσει και αποπνέει
δυσωδία, βάζοντας µπροστά στους
λαούς το καθήκον της ανατροπής
του.

(Συνέχεια από τη σελίδα 1)

Σύγχρονα δουλεµπορικά κυκλώµτα
αποφέρουν αµύθητα κέρδη στο κεφάλαιο

Ο πλοίαρχος ισχυρίζεται ότι δεν υπήρχε χαρτογρα-
φηµένος ο ύφαλος, που προσέκρουσε το πλοίο, ενώ µαρ-
τυρίες διασωθέντων αναφέρουν πως στην όλη
διαδικασία το πλήρωµα φαινόταν να µη γνωρίζει τι ακρι-
βώς έπρεπε να πράξει, πως επικρατούσαν σκηνές πανι-
κού και συνωστισµού. 

Αυτό που αναδεικνύεται και από την συγκεκριµένη
ναυτική τραγωδία, είναι ότι η ανθρώπινη ζωή για το κε-
φάλαιο έχει ελάχιστη σηµασία. Για το «COSTA
CONCORDIA», όπως και για τα άλλα του είδους, ο χα-
ρακτηρισµός «διεθνές» πλήρωµα είναι η επιβεβαίωση
ότι πρόκειται για πλωτά εργασιακά γκέτο. Όπως ήταν
και το κρουαζιερόπλοιο «SEA DIAMOND» που από τον
Απρίλη του 2007 βρίσκεται στον πάτο της θάλασσας της
Σαντορίνης, εξακολουθώντας να βρωµίζει την θαλάσσια
περιοχή, του οποίου η συντριπτική πλειοψηφία των
µελών του πληρώµατος και συγκεκριµένα 217 ναυτερ-
γάτες ήταν «διεθνείς» και κυρίως από Νεπάλ και Βιρ-
µανία.

Ανάλογη «σύνθεση» πληρώµατος είχε και το κρουα-
ζιερόπλοιο «ZENITH», µε 613 «διεθνείς» ναυτεργάτες
από 27 εθνικότητες, το οποίο ήταν και ο «πιλότος» για
να εφαρµοστεί από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, η πλή-
ρης άρση του καµποτάζ, δηλαδή η «ελευθερία δράσης
του εφοπλιστικού κεφαλαίου» στην κρουαζιέρα το κα-
λοκαίρι του 2010, σύµφωνα µε τον κανονισµό 3577/92
της ΕυρωπαTκής Ενωσης, µε αποτέλεσµα να «εξαφανι-
στούν» από τα κρουαζιερόπλοια οι ναυτεργάτες µε συ-
γκροτηµένα δικαιώµατα.

Όπως έχει επισηµανθεί κατ' επανάληψη, από τα τα-
ξικά ναυτεργατικά σωµατεία, τα διεθνή πληρώµατα
«βαβέλ», όπου η πλειοψηφία των ναυτεργατών -αν όχι
όλοι- είναι θύµατα του διεθνούς δουλεµπορίου, είτε πλη-
ρώνονται µε βάση τους µισθούς της χώρας προέλευσης.
Είναι χωρίς συγκροτηµένα δικαιώµατα, κοινωνική
ασφάλιση, συνδικαλιστική εκπροσώπηση, µε αποτέλε-
σµα να µην µπορούν να διαµαρτυρηθούν για εξαντλη-
τικά ωράρια, µε ναυτικά πιστοποιητικά που είναι
άγνωστο αν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. Σε
κατάσταση ανάγκης η έλλειψη εκπαίδευσης, κοινής
γλώσσας και επικοινωνίας, πλήττουν καίρια τις συνθή-
κες ασφαλείας. 

Το ναυάγιο του «COSTA CONCORDIA», που έρχε-
ται να καταγραφεί ως µία από τις µεγαλύτερες τραγω-
δίες σε επιβατηγά µαζί µε το «ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ»,
αλλά και το κρουαζιερόπλοιο «SEA DIAMOND» στην
Αν. Μεσόγειο, δείχνει ότι η πολιτική ενίσχυσης της
ανταγωνιστικότητας του εφοπλιστικού κεφαλαίου µε-
τατρέπει τα καράβια σε «παγίδες θανάτου» και απειλεί
ευθέως πλήρωµα, επιβάτες και περιβάλλον. Αυτό το κα-
θεστώς της µαύρης ανασφάλιστης εργασίας επιδιώκουν
και οι Ελληνες εφοπλιστές να επικρατήσει και σε όλες
τις κατηγορίες πλοίων.

Το «COSTA CONCORDIA» ανήκει στην ιταλική
εταιρία COSTA CRUISES, θυγατρική του αµερικανικού
µονοπωλιακού «θηρίου» CARNIVAL µε περισσότερα
από 100 πλοία, της οποίας η κερδοφορία στηρίζεται
ακριβώς στα «διεθνή πληρώµατα», δηλαδή στην πάµ-
φθηνη εργατική δύναµη. 

Για ένα τέτοιο πλοίο πανηγύριζαν πρόσφατα στον
Πειραιά, οι υπουργοί του µαύρου µετώπου. Το µονοπω-
λιακό µεγαθήριο από το καλοκαίρι του 2012 θα δροµο-
λογήσει πλοίο από το Ηράκλειο της Κρήτης για κυκλική
κρουαζιέρα.

ΝΕΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΣ-ΝΑΤ
Με µαζική και αυξηµένη κατά 53% συµµετοχή των συ-

νταξιούχων ναυτεργατών όλων των ειδικοτήτων και βαθµών
έληξαν 30 ∆εκέµβρη 2011 οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη
νέας ∆ιοίκησης και Εξελεγκτικής Επιτροπής στην ΠΕΣ-
ΝΑΤ, που µε την αγωνιστική της δράση, δίπλα στα ταξικά
ναυτεργατικά σωµατεία, µέσα από τις γραµµές του ΠΑΜΕ
και τον συντονισµό µε τις Συνεργαζόµενες Συνταξιουχικές
Οργανώσεις όλων των ασφαλιστικών Ταµείων, αναδείχτηκε
σε σταθερό σηµείο αναφοράς και πόλος ταξικής συσπεί-
ρωσης για τους συνταξιούχους ναυτεργάτες σε ολόκληρη
τη χώρα. 

Η σύνθεση νέας ∆ιοίκησης και της Εξ. Επ., που θα κρα-
τήσουν το τιµόνι της ΠΕΣ-ΝΑΤ για τα επόµενα δύο χρόνια,
έχει ως εξής:

Πρόεδρος:  Βρανάς Γιώργος
Αντιπρόεδρος:  Χαµπουλίδης Μιχάλης

Γεν. Γραµ.:  Σιδηρόπουλος Θανάσης
Ταµίας:  Παπαγεωργίου Γιώργος

Τακτικά Μέλη ∆.Σ.: Λέκκας Γιώργος, Βαρλάς Γιάννης,
Τσιτσίλιας Παναγιώτης, Πούλος Αλέκος, Φλάκας Αποστό-
λης.
Αναπληρωµατικά Μέλη ∆.Σ.: Ζαφειρούδης ∆ηµήτρης,
Μυλωνάς Μανώλης, Μανέτας ∆ηµήτρης, Νασουφίδης
Μπάµπης, Πολίτης Παναγιώτης, Γαλέτσας Φώτης, Μπέλε-
σης Νίκος, Εγγλέζος ∆ηµήτρης. 
Τακτικά Μέλη Εξ. Επ.: Παπαγεωργίου Αποστόλης, Γιαλελής
∆ηµήτρης, Λαβαντσιώτης ∆ηµήτρης. 
Αναπληρωµατικά Μέλη Εξ. Επ.: Κοκκινάκης Άγγελος,
Πανάγος ∆ηµήτρης, Μπαµπασίδης Πασχάλης.

«Κρουαζιέρα: θα σταµατήσουµε κάπου;»
«Χρόνο µε το χρόνο όλο και µεγαλύτερα χτίζονται.

Οι 1500 επιβάτες, που πριν µια 10ετία φάνταζαν πολ-
λοί, σήµερα είναι λίγοι. Πολύ γρήγορα έπεσαν πλοία
που δέχονταν 2500, 3000, 3500 και 4000 επιβάτες για
κρουαζιέρα. Ολόκληρες πολιτείες εν πλω.

Ποιος στα σοβαρά µπορεί να ισχυρισθεί ότι είναι
δυνατό να ελεγχθεί η κατάσταση σ’ αυτό το πλοίο µε
τόσο κόσµο αν συµβεί κάτι (;) Και µη µας πούνε για
σύγχρονα και ασφαλή πλοία (…) και ο «Τιτανικός»
στην εποχή του αβύθιστος εθεωρείτο.»

Και επειδή το «ανθρώπινο λάθος» δεν πρόκειται
να χρεωθεί σ’ αυτούς που παραγγέλλουν, σχεδιάζουν
και εκµεταλλεύονται αυτά τα πλοία ούτε σ’ αυτούς
που ζεσταίνουν καρέκλες αλλά σ’ αυτούς που τα ταξι-
δεύουν και οι οποίοι θα κληθούν να πληρώσουν, ζώ-
ντες ή νεκροί, έχουν και τον πρώτο λόγο. Να ανοίξει
το θέµα.»

Από άρθρο του «ΒΑΤ» στη «Ν», Απρίλης 2007

Αυτό προκύπτει από έγγραφο
της Ενωσης Ελλήνων Εφο-

πλιστών (ΕΕΕ) προς τα µέλη της, µε
ηµεροµηνία 22/12/2011, το οποίο
έφερε στη δηµοσιότητα ο «ΡΙΖΟ-
ΣΠΑΣΤΗΣ» 28/12/2011. Η ΕΕΕ επι-
καλείται σχετική ενηµέρωση από το
ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ και αναφέρει: «(...)
από τις αρµόδιες αρχές του NATO
µελετάται η ενδεχόµενη ανάπτυξη
και ανασύνταξη διά θαλάσσης της
∆ύναµης Επέµβασης του NATO
εντός του 2012. Η εν λόγω ανάπτυξη
και ανασύνταξη πρόκειται να διορ-
γανωθεί, όταν απαιτηθεί, από το
Συµµαχικό Στρατηγείο του NATO
στη Θεσσαλονίκη». 

Πρόκειται για το ΝΑΤΟικό στρα-
τηγείο NDC/GR στη Θεσσαλονίκη,
που πέρασε από τη Βουλή στα µέσα
∆εκέµβρη 2008 µε τη συναίνεση Ν∆,
ΠΑΣΟΚ και ΛΑ.Ο.Σ., η Ελλάδα ανα-
λαµβάνει την υποχρέωση να φιλοξε-
νεί στο έδαφός της πυρηνικά,
βιολογικά και χηµικά όπλα του
ΝΑΤΟ για τις ανάγκες και τους σκο-
πούς των ιµπεριαλιστικών σχεδια-
σµών. 

Στο ίδιο έγγραφο της Ένωσης
Ελλήνων Εφοπλιστών αναφέρονται
ως λιµάνια αναχώρησης αυτά της
Θεσσαλονίκης και της Καβάλας, ενώ
επισηµαίνεται ότι «η ανάπτυξη των
δυνάµεων θα γίνει σε περιοχή που
θα καθορισθεί, απόστασης περί τα
2.700 ν.µ. µέσω Σουέζ, όπου θα

υπάρχει κατάλληλος λιµένας φορ-
τοεκφόρτωσης». Επίσης προβλέπε-
ται ότι «η ανάπτυξη των δυνάµεων
να διαρκέσει κατ' εκτίµηση δώδεκα
(12) µήνες».

Σε άλλο σηµείο περιγράφονται
αποκαλυπτικές λεπτοµέρειες,

όπως ότι «τα υλικά θα βρίσκονται
συσκευασµένα σε containers στον
λιµένα αναχώρησης, εκτός των ελι-
κοπτέρων», ότι ο «εκτιµώµενος χρό-
νος ταξιδιού και κατάπλου στο
λιµένα προορισµού» είναι δέκα (10)
ηµέρες. 

Παράλληλα καθησυχάζονται οι
ενδιαφερόµενοι εφοπλιστές ότι «τα
πλοία δεν πρόκειται να διέλθουν
από εµπόλεµη περιοχή, αλλά µόνον
από περιοχή υψηλού κινδύνου πει-
ρατείας». 

Επιβεβαιώνεται για ακόµα µια
φορά ότι η ελληνική εµπλοκή στους
ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς, απο-
σκοπεί στην εξασφάλιση µιας καλύ-
τερης θέσης για την ελληνική
πλουτοκρατία στη µοιρασιά της
ιµπεριαλιστικής λείας. Ταυτόχρονα,
δηµιουργεί τις προmποθέσεις για µε-
τάπτωση της χώρας, ανά πάσα
στιγµή, από τη θέση του θύτη στη
θέση του θύµατος, ανάλογα µε τις
εκάστοτε προτεραιότητες και σχε-
διασµούς των ιµπεριαλιστών. 

Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο, επα-
ληθεύεται η επικαιρότητα

των εκτιµήσεων του ΚΚΕ, όπως

αυτές καταγράφηκαν και στην Από-
φαση της ΚΕ του ΚΚΕ για τις διε-
θνείς εξελίξεις στην περιοχή µας και
στην ευρύτερη περιοχή, τον Φλε-
βάρη του 2011, στην οποία µεταξύ
άλλων σηµειώνεται: 

«Η αστική τάξη της χώρας (και
βεβαίως τα κόµµατά της, το ΠΑΣΟΚ,
όπως και η Ν∆), έχει τεράστιες ευ-
θύνες για την εµπλοκή της χώρας
µας στα ιµπεριαλιστικά σχέδια του
ΝΑΤΟ, σε διάφορες γωνιές της
Γης, καθώς και στη λεγόµενη
"αντιπυραυλική ασπίδα", που οι ιµπε-
ριαλιστές ετοιµάζονται να εγκατα-
στήσουν στην Ευρώπη, µεταξύ
άλλων και στη χώρα µας (...) Οι κοµ-
µουνιστές καλούνται να αποκαλύ-
ψουν στους λαούς πως το "νέο"
ΝΑΤΟ δε γίνεται καλύτερο, ούτε
"προωθεί την ασφάλεια" στα πέρατα
της Γης, όπως ισχυρίζεται η αστική
προπαγάνδα. Εξακολουθεί να έχει
τον επικίνδυνο και βρώµικο ρόλο
του ως σφαγέας των λαών και πολε-
µική "µηχανή" των αστών σε βάρος
των λαlκών κινηµάτων, της εργατι-
κής τάξης, των λαlκών στρωµάτων. 

Σ' αυτές τις συνθήκες, το αίτηµα
της απεµπλοκής από τα ιµπεριαλι-
στικά σχέδια και της αποδέσµευσης
της χώρας µας, και κάθε χώρας από
το ΝΑΤΟ, πρέπει να αποκτήσει νέα
δυναµική σε σύνδεση µε την πάλη
για την εξουσία».

• Σε πολεµική προετοιµασία βρίσκεται η ιµπεριαλιστική πολεµική µηχανή του ΝΑΤΟ,  µε την Ελλάδα να   
αναβαθµίζει ολοένα και περισσότερο τον επικίνδυνο ρόλο της. 

• Ζητάει από τους εφοπλιστές να διαθέσουν 24 πλοία για µεταφορά πολεµικών εφοδίων προς «άγνω
στη» περιοχή, που φωτογραφίζεται σαν γειτονική στο Ιράν.

Ι µ π ε ρ ι α λ ι σ τ ι κ έ ς  γ α λ έ ρ ε ς

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΟΡΘΙΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ Ο ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΥΤΙΑΣ
Μ’ ένα θερµό χειροκρότηµα συγγενείς συνάδελφοι και φίλοι αποχαιρέτισαν, τη ∆ευτέρα

30 Γενάρη, τον Μανώλη Αυτιά, που το Σάββατο, σε ηλικία 83 χρόνων, έχασε τη µάχη µε την
επάρατη νόσο.

Η ζωή του «Λούη» (όπως ήταν ευρύτερα γνωστός) αποτέλεσε τη βάση για το µυθιστόρηµα
του Κ. Μουρσελά «ΒΑΜΜΕΝΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΜΑΛΛΙΑ» και της οµώνυµης τηλεοπτικής σειράς του
Κ. Κουτσοµύτη στον ΑΝΤ1.

Ο αγωνιστής ναυτεργάτης, κυριολεκτικά µέχρι και την τελευταία στιγµή ήταν ενεργό µέλος
της ΝΣΚ και της ΠΕΣ-ΝΑΤ, από τα γραφεία των οποίων πέρασε την Πέµπτη 26 Γενάρη για να
εισφέρει τις οικονοµικές του συνδροµές, που πάντα κατάφερνε να εξοικονοµήσει από την πε-
νιχρή σύνταξη του ΝΑΤ!

Το παράδειγµά του µας δίνει δύναµη να συνεχίσουµε τον δύσκολο και συνάµα τον ωραίο
αγώνα για το δίκιο της εργατικής τάξης.

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

FEV  2012:������ 1  3/2/2012  1:16 ìì  Page 2



ΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΝ3 Γενάρης 2012

Ποδαρικό άγριων περικοπών και βάρβαρων πληρω-
µών από τους ασφαλισµένους, τους συνταξιούχους

και τους ανασφάλιστους έκανε το 2012, καθώς από την
1/1/2012 ξεκίνησε η λειτουργία του Ενιαίου Οργανισµού Πα-
ροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), που αποτελεί ένα ακόµη
εργαλείο της κυβέρνησης, ώστε οι δηµόσιες υπηρεσίες πρω-
τοβάθµιας Υγείας να υποβαθµιστούν ακόµη περισσότερο σε
ένα ελάχιστο πακέτο παροχών προνοιακού τύπου για τους
ασφαλισµένους.

Ο ΕΟΠΥΥ, που θα συνενώνει κάτω από την «οµπρέλα» του
όλα τα ασφαλιστικά Ταµεία, ξεκινά µε ελλειµµατικό προϋπολογι-
σµό, µειωµένες παροχές, µισθούς πείνας για τους γιατρούς, αυ-
ξηµένες εισφορές και συµµετοχή για τους ασφαλισµένους. Το
κύριο µέρος της χρηµατοδότησης στον ΕΟΠΥΥ καλούνται να
πληρώσουν οι ασφαλισµένοι, µε 4,5 δισ. ευρώ, έναντι 1,3 της
κρατικής επιχορήγησης. Μάλιστα, οι ασφαλιστικές εισφορές αυ-
ξάνονται στο 4%. Στον ΕΟΠΥΥ µεταφέρεται από όλα τα ασφαλι-
στικά Ταµεία ένα χρέος πάνω από 2 δισ. ευρώ, ενώ ο νέος
Οργανισµός ξεκινά µε έλλειµµα 760 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, οι πλειοψηφίες των συνδικαλιστικών οργανώσεων
των γιατρών περιορίζουν την αντίδρασή τους στην ελεύθερη συ-
νταγογράφηση φαρµάκων και στη βελτίωση των αµοιβών των
ελευθεροεπαγγελµατιών γιατρών πάντα στα πλαίσια του
ΕΟΠΥΥ. Το ίδιο και οι πλειοψηφίες των συλλόγων φαρµακο-
ποιών, που διαµαρτυρόµενοι για τα τεράστια χρέη - κυρίως - του
δηµοσίου και για τη µείωση του ποσοστού κέρδους των φαρµα-
κοποιών είχαν σταµατήσει στις αρχές του Γενάρη τη χορήγηση
φαρµάκων µε πίστωση, υποχρεώνοντας τους ασφαλισµένους να
τα πληρώνουν εξ ολοκλήρου απ' την τσέπη τους και στη συνέ-
χεια να αναζητούν τα χρήµατά τους απ' το ασφαλιστικά Ταµεία. 

Άµεση παρέµβαση για το θέµα αυτό έκανε στον ΟΙΚΟ
ΝΑΥΤΟΥ, 4 Γενάρη, αντιπροσωπεία από τα ταξικά ναυτερ-
γατικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - µαγείρων ΠΕΕΜΑ-
ΓΕΝ - ρυµουλκών ΠΕΠΡΝ και συνταξιούχων ΠΕΣ-ΝΑΤ, όπου
εξέθεσαν το οξύτατο πρόβληµα από την απόφαση των φαρ-
µακοποιών να µη δέχονται τις συνταγές. 

Η αντιπροσωπεία των ναυτεργατών επεσήµανε, επίσης, την
ανάγκη για άµεση λειτουργία του Ναυτικού Νοσοκοµείου (ΝΙΕΝ)
µε αποκλειστικά δηµόσιο χαρακτήρα, που θα συµβάλει στην βελ-
τίωση της παρεχόµενης νοσοκοµειακής περίθαλψης των ναυτερ-
γατών, την έρευνα και νοσηλεία των επαγγελµατικών ασθενειών,
που θερίζουν όλους τους εργαζόµενους και µέχρι σήµερα δεν
υπάρχει η απαιτούµενη υποδοµή για την αντιµετώπισή τους. 

Οι σοβαρότατες επιπτώσεις της πολιτικής που ασκεί-
ται στο χώρο της Υγείας και οδηγεί σε ένα τραγικό

αδιέξοδο τις εργατικές λαϊκές οικογένειες, που απειλείται
ακόµα και η ίδια τους η ζωή,  αναδείχθηκαν κατά τη συζή-
τηση στη Βουλή της σχετικής Επερώτησης, που κατέθεσε η
Κ.Ο. του ΚΚΕ.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο υπουργός Υγείας, υπε-
ρασπίστηκε το σύνολο των αντιλαϊκών ανατροπών σε Υγεία και

Πρόνοια και οµολόγησε ότι στόχευση της κυβέρνησης του «µαύ-
ρου µετώπου» είναι η ακόµη µεγαλύτερη περικοπή των δαπανών
Υγείας και Πρόνοιας.

Ιδιαίτερα προκλητικός ήταν ο κ. Λοβέρδος όταν αναφέρθηκε
στο ΝΑΤ (σ.σ. όπως διευκρίνισε αργότερα εννοούσε τον Οίκο
Ναύτου) λέγοντας υπαινικτικά πως από την «ισχυρή» επιρροή
κάποιου κόµµατος αρνήθηκε να µπει στον ΕΟΠΥΥ και ότι (σ.σ.
που είναι ψέµα) αύξησε υπερβολικά την φαρµακευτική δαπάνη
κατά 100 εκατοµµύρια ευρώ! Πρόθεση της κυβέρνησης, είπε ο
υπουργός Υγείας, είναι να µπουν όλοι στον ΕΟΠΥΥ και επιδίωξη
είναι να υπάρχει ένα υπουργείο και ένας ασφαλιστικός οργανι-
σµός το 2012.

«Μιλάτε για τους ναυτεργάτες, που µε τα τελευταία µέτρα
αυτής της συγκυβέρνησης, που εµείς σωστά τη λέµε του µαύρου
µετώπου, θα µηδενιστεί ο αριθµός των ναυτεργατών», τόνισε η ΓΓ
της ΚΕ του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα και πρόσθεσε, «εγκαλείτε έναν
κλάδο που δεν αφορά τον κλάδο, εδώ έχεις κι αποφάσεις διοι-
κήσεων που ο κλάδος µπορεί να έχει άλλη άποψη από τη διοί-
κηση του φορέα του. Μιλάτε τώρα για τους ναυτεργάτες, οι οποίοι
είναι άνεργοι. Από εκατόν πενήντα χιλιάδες που είχαµε, έχουµε
είκοσι και σε λίγο θα έχουµε πεντακόσιους.»

Σε παράσταση διαµαρτυρίας στον ΕΟΠΥΥ προχώρη-
σαν 26 Γενάρη οι συνεργαζόµενες συνταξιουχικές ορ-

γανώσεις ΠΕΣ-ΝΑΤ - ΙΚΑ - ΕΛΤΑ - ∆ΗΜΟΣΙΟΥ - ΟΣΕ - ΟΑΕΕ
- ΟΤΑ, αντιπροσωπεία των οποίων συναντήθηκε µε τον πρό-
εδρο Γ. Βουδούρη, του περιέγραψε τα προβλήµατα, επεσή-
µανε τις ευθύνες της κυβέρνησης και παρέδωσε υπόµνηµα
µε το οποίο απαιτούν:

♦Να καταργηθεί κάθε πληρωµή των ασφαλισµένων για την Υγεία,
οι ασφαλιστικές εισφορές στον κλάδο Υγείας, οι πληρωµές για τα
φάρµακα και τις εξετάσεις στα εξωτερικά ιατρεία των δηµόσιων
νοσοκοµείων και στα εξωτερικά ιατρεία των δηµόσιων νοσοκο-
µείων και τα Κέντρα Υγείας, στους αυτοαπασχολούµενους για-
τρούς κλπ.
♦Να γίνουν µαζικές προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών κλπ. για
όλες τις δηµόσιες υπηρεσίες Υγείας µε µόνιµη, σταθερή και απο-
κλειστική απασχόληση. Να ενταχθούν όλοι οι αυτοαπασχολού-
µενοι γιατροί και φαρµακοποιοί στο δηµόσιο σύστηµα Υγείας.
♦Να χρηµατοδοτηθούν άµεσα και επαρκώς τα ασφαλιστικά τα-
µεία από τον κρατικό προϋπολογισµό. Να καταβληθούν όλες οι
οφειλές τους στους αυτοαπασχολούµενους γιατρούς και φαρµα-
κοποιούς.
♦Να δοθεί άµεσα η δυνατότητα σε όλους τους άνεργους και ανα-
σφάλιστους καθώς και στις οικογένειές τους να έχουν δωρεάν
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, χωρίς καµία προϋπόθεση.

Να φύγουν τα µονοπώλια 
από Υγεία και Φάρµακο 

(Συνέχεια από τη σελ. 1)

Αυτό ακριβώς το κρίσιµο στοιχείο
έρχεται σε αντίθεση µε τις ανάγκες των
νησιωτών.

Από τη στιγµή, δηλαδή, που η εξουσία
είναι στα χέρια του κεφαλαίου και τα πλοία
ιδιοκτησία των εφοπλιστών, το αστικό κρά-
τος και η κυβέρνηση (όπως και οι προη-
γούµενες κυβερνήσεις) εκφράζουν τα
εφοπλιστικά συµφέροντα και αποφασίζουν
µε κριτήριο το εφοπλιστικό κέρδος, µε
αποτέλεσµα να µην µπορεί να υπάρξει
σχεδιασµένη ανάπτυξη της ακτοπλοΐας. Κι
αυτό ισχύει γενικότερα σε κάθε κλάδο και
τοµέα της οικονοµικής, κοινωνικής δρα-
στηριότητας.

Γι' αυτό, ανεξάρτητα αν σε κάποιες πε-
ριόδους µπαλώνονται ορισµένες τρύπες,
το πρόβληµα της ανεπαρκούς εξυπηρέτη-
σης των νησιών είναι χρόνιο και στις µέρες
µας οξύνεται, γιατί στις συνθήκες της κα-
πιταλιστικής κρίσης εκδηλώνονται πιο
έντονα οι συνέπειες της έλλειψης κεντρι-
κού σχεδιασµού και ανοίγει η ψαλίδα ανά-
µεσα στο εφοπλιστικό συµφέρον και στις
ανάγκες εξυπηρέτησης των νησιών.

Είναι γεγονός ότι παρά τη µεγάλη κερ-
δοφορία και τη συσσώρευση κεφαλαίων
που είχαν οι ναυτιλιακές εταιρείες τα προη-
γούµενα χρόνια, τα ακτοπλοϊκά πλοία µει-
ώθηκαν, ένας αριθµός πλοίων αξιοποιείται
στις πιο κερδοφόρες γραµµές, πλοία γη-
ρασµένα δεν αντικαταστάθηκαν, µειώθηκε
ο χρόνος κίνησης των πλοίων για µείωση
των εξόδων, εκφράστηκε ο µονοπωλιακός
ανταγωνισµός που οδήγησε στο κλείσιµο
µικρότερων εταιρειών, επιβεβαιώνοντας
τον καπιταλιστικό νόµο «το µεγάλο ψάρι
τρώει το µικρό».

Η άρνηση των εφοπλιστών να δροµο-
λογήσουν πλοία σε γραµµές που οι ίδιοι
εκτιµούν πως δεν αποφέρουν υψηλό πο-
σοστό κέρδους συνδυάζεται µε τη χρεοκο-
πηµένη πρακτική των «διαγωνισµών», µε
αποτέλεσµα τα προβλήµατα για τους νη-
σιώτες να διαιωνίζονται, ενώ οι εφοπλιστές
εισπράττουν 100 εκατοµµύρια ευρώ το
χρόνο, ως αντίτιµο για την ανεπαρκή εξυ-
πηρέτηση των λεγόµενων άγονων γραµ-
µών.

∆ΕΥΤΕΡΟ, αναµφίβολα το δίληµµα
που έθεσε στη Βουλή ο Γεωργιά-

δης του ΛΑ.Ο.Σ. και υφυπουργός της τρι-
κοµµατικής κυβέρνησης, το δίληµµα που
λέει «ή θα δεχθείτε το πλοίο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ή
δεν θα έχετε πλοίο», είναι εγκληµατικό για
τους εξής λόγους:

Το πλοίο αυτό, είναι 37 χρόνων, ήταν
παροπλισµένο και υποσυντήρητο, το τρά-
βηξαν από το σωρό και το δροµολόγησαν
σε µια περιοχή που ιδιαίτερα το χειµώνα η
θάλασσα «βγάζει φίδια».

Με γυµνό µάτι φαίνεται ότι έχει «κλίση»
και δε θέλει φιλοσοφία για να κατανοήσει
κανείς ότι αντικειµενικά υπάρχει πολύ µε-
γάλο πρόβληµα για την ασφάλεια της αν-
θρώπινης ζωής στη θάλασσα. Ο
ισχυρισµός του υφυπουργού στη Βουλή ότι
το πλοίο διαθέτει πιστοποιητικά έχει ακυ-
ρωθεί προ πολλού από την πείρα των ναυ-
αγίων πολλών πλοίων, µεταξύ των οποίων
είναι το «ΣΑΜΙΝΑ», το «∆ΥΣΤΟΣ», το
«IRON ANTONIS».

Το θέµα για το ΚΚΕ δεν είναι να απα-

ντήσει σε ένα στέλεχος του ΛΑ.Ο.Σ., απο-
λογητή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας,
που η αντικοµµουνιστική εµπάθεια και το
µίσος για τους αγώνες των εργαζοµένων το
γελοιοποιούν συνεχώς. Αυτό είναι πολύ εύ-
κολο. Το θέµα για το ΚΚΕ είναι να συµβά-
λει όσο γίνεται πιο αποτελεσµατικά στην
πάλη για την προστασία της ανθρώπινης
ζωής στη θάλασσα. Γι' αυτό επιµένουµε
πως έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι τα γη-

ρασµένα καράβια (πολύ περισσότερο τα
υποσυντήρητα), ανεξάρτητα από τα χαρτιά
που διαθέτουν, έχουν καταστεί αναξιόπλοα
λόγω ηλικίας και πολύχρονης ταλαιπωρίας,
έχοντας καθένα από αυτά ένα ολόκληρο
ιστορικό, που δεν µπορεί να εξετάσει και να
το αντιµετωπίσει σφαιρικά ούτε και ο πιο
αφοσιωµένος στο καθήκον του επιθεωρη-
τής.

Τα πλοία αυτά είναι όπως οι γέροντες,
που το χαρτί του γιατρού πιστοποιεί ή µπο-
ρεί να πιστοποιήσει ότι µπορούν να τα βγά-
λουν πέρα σε συγκεκριµένες συνθήκες
...αλλά σε άλλες, µπροστά σε µια ταλαι-
πωρία, µπορεί να µην τα καταφέρουν.

Κανείς δεν µπορεί να εγγυηθεί για τη
συµπεριφορά πολύ γηρασµένων πλοίων
σε περίπτωση κακοκαιρίας και για το λόγο
αυτό τίθεται γενικότερο ζήτηµα ανατροπής
της νοµοθεσίας που επιτρέπει να είναι σε
κίνηση υπερήλικα πλοία, όπως το ΙΕΡΑ-
ΠΕΤΡΑ, τα οποία µεταφέρουν εκατοντάδες
επιβάτες και πλήρωµα.

Βεβαίως, δεν είναι µόνο το πρόβληµα
της ασφάλειας των επιβαινόντων. Είναι και
το δικαίωµα των νησιωτών να ταξιδεύουν
µε άνετα και γρήγορα πλοία, να φτάνουν
στην ώρα τους και αυτό δεν µπορεί να το
εξασφαλίσει κανένα γηρασµένο πλοίο.

ΤΡΙΤΟ, η πείρα που απέκτησαν οι
νησιώτες και οι ναυτεργάτες τα τε-

λευταία χρόνια διαψεύδει κατηγορηµατικά
την άθλια επιχειρηµατολογία του ΠΑΣΟΚ,
της Ν∆ και του ΛΑ.Ο.Σ., αλλά και του ΣΥΝ,
που έχει λερώσει τη φωλιά του, για τα πλε-
ονεκτήµατα της απελευθέρωσης της ακτο-
πλοΐας.

Πρόκειται για χαρακτηριστική περί-
πτωση που επιβεβαιώνει µέχρι κεραίας τη
θέση του ΚΚΕ και του ταξικού κινήµατος.
Πως, δηλαδή, η στρατηγική της Ευρωπαϊ-
κής Ενωσης, η απελευθέρωση των εσωτε-
ρικών θαλάσσιων µεταφορών και η κοινή
ναυτιλιακή πολιτική, την οποία στηρίζουν
όλα τα κόµµατα, εκτός του ΚΚΕ, αποσκο-
πούν στην αύξηση της κερδοφορίας και
της ανταγωνιστικότητας των ναυτιλιακών
εταιρειών, στην απελευθέρωση του εφο-
πλιστικού κεφαλαίου από κάθε εµπόδιο και

δικαίωµα που είχε κατακτηθεί τα προηγού-
µενα χρόνια µε τους αγώνες.

Αυτό ισχύει για την υποχρεωτική δεκά-
µηνη λειτουργία των πλοίων, που σήµερα
παραβιάζεται και τείνει να καταργηθεί.

Αυτό ισχύει για τις τιµές των εισιτηρίων,
που έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια
πάνω από το 400-500% και καθιστούν
απαγορευτική τη µετακίνηση λαϊκών οικο-
γενειών, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, που η
αντιλαϊκή πολιτική οδήγησε στην επέκταση
της φτώχειας.

Αυτό ισχύει για τα εργασιακά και ασφα-
λιστικά δικαιώµατα των ναυτεργατών, που
αντιµετωπίζουν την ολοµέτωπη επίθεση
των εφοπλιστών, του ΠΑΣΟΚ, της Ν∆ και
του ΛΑ.Ο.Σ., επίθεση που έχει οδηγήσει σε
δραµατική µείωση των µισθών και των συ-
ντάξεων, σε υπονόµευση των Συλλογικών
Συµβάσεων, στην άνοδο της ανεργίας.
∆ιαµορφώνοντας παράλληλα το έδαφος
για µαζικό διωγµό, που σχετίζεται µε τη
µείωση της οργανικής σύνθεσης (αριθµός
πληρώµατος), την αποµάκρυνση του ξε-
νοδοχειακού προσωπικού (µαγείρων, κα-
µαρότων και άλλων ειδικοτήτων), την
πρόσληψη ναυτεργατών χωρίς Συλλογικές
Συµβάσεις, µε όρους ανασφάλιστης εργα-
σίας.

ΤΕΤΑΡΤΟ, αυτή είναι η κατάσταση
που θέτει το κρίσιµο ζήτηµα και το-

νίζει ότι όσο η εξουσία θα είναι στα χέρια
του κεφαλαίου και τα µέσα παραγωγής κα-
πιταλιστική ιδιοκτησία, όσο τα πλοία θα
είναι στα χέρια των εφοπλιστών, δεν πρό-
κειται να ικανοποιηθούν οι λαϊκές ανάγκες,
οι ανάγκες των εργατικών - λαϊκών οικογε-
νειών των νησιών, οι ανάγκες των ναυτερ-
γατών.

Αυτή η αλήθεια, την οποία προσπα-
θούν να θάψουν οι µηχανισµοί της καπιτα-
λιστικής βαρβαρότητας κάτω από τόνους
λάσπης, δείχνει το δρόµο, την ενίσχυση
του ΚΚΕ, του ΠΑΜΕ και των άλλων αγωνι-
στικών συσπειρώσεων, την ένταση της συ-
ντονισµένης πάλης για κάθε πρόβληµα και
το χτίσιµο της κοινωνικής συµµαχίας της
εργατικής τάξης µε τα λαϊκά στρώµατα,
ώστε να δοθούν αποφασιστικά σκληρές
µάχες, που θα οδηγήσουν στην ανατροπή
της εξουσίας των εφοπλιστών, των τραπε-
ζιτών, των βιοµηχάνων και των άλλων τµη-
µάτων του κεφαλαίου.

Για να κατακτήσει και να κρατήσει γερά
στα χέρια της η εργατική τάξη το τιµόνι της
εξουσίας, να γίνουν τα πλοία περιουσία του
λαού, ώστε σχεδιασµένα, µελετηµένα να
εξασφαλιστεί η εξυπηρέτηση των νησιών
χειµώνα - καλοκαίρι, µε σύγχρονα, ασφαλή
πλοία και φτηνά εισιτήρια, να εξασφαλιστεί
το δικαίωµα δουλειάς και τα άλλα δικαιώ-
µατα των ναυτεργατών.

Εύκολες λύσεις για δύσκολα προ-
βλήµατα ούτε υπήρξαν, ούτε υπάρχουν.
Ο δρόµος ανάπτυξης για τον οποίο πα-
λεύει το ΚΚΕ εκφράζει τα εργατικά,
λαϊκά συµφέροντα, δίνει δύναµη στην
καθηµερινή δράση, µπορεί να οπλίσει
µε κουράγιο και αντοχή τους νησιώτες,
τους ναυτεργάτες, όλους τους εργαζό-
µενους.

Του Γιώργου ΜΑΡΙΝΟΥ
µέλους του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ

Αναδηµοσίευση από τον «Ρ»

ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ»

1. ΠΑΠΠΑΣ ΘΩΜΑΣ

2. ΣΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ

3. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

4. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡ.

5. ΣΤΑΜΠΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗ

6. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

7. ΓΑΙΤΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

8. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

9. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

10. ΠΟ∆ΑΡΑΣ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ

11. ΚΑΒΒΑ∆ΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

12. ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ

13. ΤΣΑΡΝΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

14. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ

15. ΦΛΥΤΖΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

16. ΛΟΥΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

17. ΕΜΙΝ ΜΟΥΜΙΝ ΑΜΕΤ

18. ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

19. ΜΟΥΜΙΝ ΟΓΛΟΥ

20. ΦΡΑΓΚΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

21. ΡΟΜΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

22. ΓΙΑΝΝΑΚΙ∆ΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 

23. ΜΠΟΥΤΣΟΥΚ ΧΑΣΑΝ

24. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝ/ΤΗΣ

25. ΣΑΡΑΜΕΤ ΣΑΜΠΑΝ

26. ΙΩΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

27. ΛΙΟΓΓΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

28. ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΗΣ ΣΑΛΤΑΣ ∆ΗΜ.

29. ΝΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

30. ΜΟΣΚΟΦΙ∆ΗΣ ΧΡΙΣΤ/ΡΟΣ

Συνάδελφοι, οι αρχαιρεσίες για
την ανάδειξη νέας διοίκησης

στην Ένωση µας αρχίζουν στις 13
∆εκέµβρη 2011 και τελειώνουν 3
Απρίλη 2012.

Με την ευκαιρία αυτή, εµείς οι
υποψήφιοι του Ενωτικού Αγωνιστι-
κού Συνδυασµού του «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ»
σας απευθύνουµε τον πιο θερµό τα-
ξικό χαιρετισµό, και σας καλούµε:

Να πάρετε όλοι µέρος στην ψη-
φοφορία.

Να δουλέψετε µε ενθουσιασµό
για να πεισθεί κι ο τελευταίος συνά-
δελφος, ότι για το δικό του συµφέ-
ρον, το συµφέρον όλου του κλάδου,
της Ένωσής µας, όλων των ναυτερ-
γατών, πρέπει απαραίτητα να συµ-
µετάσχει στην ψηφοφορία.

Να ενισχύσετε αποφασιστικά την
συνέχιση της αγωνιστικής πορείας
της Ένωσής µας.

Να δυναµώσετε την ενότητα και
την πάλη µας, µέσα και έξω από τα
καράβια για την υπεράσπιση  των
ήδη κεκτηµένων δικαιωµάτων µας
αλλά και την ουσιαστική διεύρυνση
τους, των ναυτεργατών, της εργατι-
κής τάξης.

Το διεκδικητικό πλαίσιο του
«ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» δηµοσιεύθηκε στο
φύλλο Νο. 548, Νοέµβρης 2011, της
«Ν» ενώ το έντυπο µε ολόκληρη την
ΠΡOΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ του
Ενωτικού Αγωνιστικού Συνδυασµού
διανέµεται από το Σωµατείο και τη
Ν.Σ.Κ.

Α Κ Τ Ο Π Λ Ο Ϊ Κ Ε Σ Σ Υ Γ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ε Σ
Η πολιτική πρόταση του ΚΚΕ αντιστοιχεί στα συµφέροντα νησιωτών και ναυτεργατών

(Συνέχεια από τη σελ. 1)
24ωρη ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 17 ΓΕΝΑΡΗ 

Η 24ωρη Παναττική απεργία στις 17 Γενάρη που απο-
φάσισαν τα Εργατικά κέντρα Αθήνας, Πειραιά, Ελευσίνας,
Λαυρίου, Σαλαµίνας δυνάµωσε την ταξική αλληλεγγύη
στους εργάτες της «Ελληνικής Χαλυβουργίας», που πάνω
από τρείς µήνες µε τον απεργιακό τους αγώνα σηµατοδο-
τούν την πάλη να µην καταργηθούν οι Συλλογικές Συµβά-
σεις Εργασίας, ενάντια στις απολύσεις και την εφαρµογή
των ελαστικών µορφών εργασίας. 

Οι δυνάµεις του κυβερνητικού – εργοδοτικού συνδικαλι-
σµού µαζί µε τους οπορτουνιστές παρότι ψήφισαν για την
απεργία στις 17 Γενάρη, στην πράξη την υπονόµευσαν.
Τους ενοχλεί που οι δυνάµεις του ΠΑΜΕ από την πρώτη
στιγµή του αγώνα των χαλυβουργών βρίσκονται πλάι τους,
έχουν αναδείξει πολύµορφα την απεργία τους και την ανά-
γκη να περάσει σε κάθε εργασιακό χώρο η συζήτηση για την
ανάπτυξη αγώνων, «όλη η Ελλάδα να γίνει Χαλυβουργία
του αγώνα». 

Επιβάλλεται να δυναµώσει περισσότερο και απλωθεί η
ταξική αλληλεγγύη στους εργάτες της «Ελληνικής Χαλυ-
βουργίας» σε κάθε χώρο δουλειάς, κλάδο, σε κάθε γειτονιά
και χωριό.

Για άλλη µια φορά η πλειοψηφία της ΠΝΟ υπονό-
µευσε και αυτό τον απεργιακό αγώνα, τα ναυτεργατικά
σωµατεία ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ - ΠΕΠΡΝ
-   ΠΕΣ/ΝΑΤ µε κοινή ανακοίνωση τους, όπως και η Επι-
τροπή Άνεργων Ναυτεργατών, κάλεσαν τους ναυτερ-
γάτες να συµµετέχουν και να περιφρουρήσουν τον
απεργιακό αγώνα. Ανακοινώσεις για συµµετοχή στην
απεργία έβγαλαν και τα ναυτεργατικά σωµατεία των
ναυτών ΠΕΝΕΝ και  των ηλεκτρολόγων ΠΕΝΗΗΕΝ.

Οι ταξικές δυνάµεις στην καθολική επιτυχία της Πανατ-
τικής απεργίας  αναδείξαµε επίσης τα αποτελέσµατα της
αντιλαϊκής πολιτικής, της ανταγωνιστικότητας και κερδοφο-
ρίας του κεφαλαίου που διαµορφώνονται σε βάρος των ερ-
γαζοµένων. 

Αυτή η πολιτική προκάλεσε την καπιταλιστική κρίση και
συνεχίζουν να υπηρετούν οι δυνάµεις του κεφαλαίου δηµι-
ουργώντας στρατιές ανέργων, µισθούς και συντάξεις πεί-
νας, τη εξαθλίωση, την «µαύρη» και ανασφάλιστη εργασία,
την διάλυση της κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας, την
κατάργηση της δηµόσιας Υγείας – Παιδείας, το ξεπούληµα
της δηµόσιας περιουσίας.

Στους ναυτεργάτες διατηρείται πάνω από 1 χρόνο
το µέτρο της πολιτικής επιστράτευσης, η ανεργία παίρ-

νει εκρηκτικές διαστάσεις, ελάχιστοι ναυτεργάτες παίρ-
νουν ακόµα και αυτό το επίδοµα ντροπής των 295
ΕΥΡΩ, χωρίς κοινωνικοασφαλιστική προστασία, ορ-
γιάζει το δουλεµπορικό κύκλωµα µε την συνενοχή του
ΓΕΝΕ.

Η κυβέρνηση προωθεί πόρισµα για την ακτοπλοΐα και
πολυνοµοσχέδιο που επεκτείνει  την άρση του Cabotage και
την «µαύρη» ανασφάλιστη εργασία σε όλες τις κατηγορίες
πλοίων και την ακτοπλοΐα, κατάργηση των ΣΣΕ και εφαρ-
µογή επιχειρησιακών συµβάσεων, εταιρικό ναυτολόγιο, κα-
τάργηση του Π.∆. 177/74 που καθορίζει τις οργανικές
συνθέσεις και το δεκάµηνο στελέχωσης. Εντάσσουν το 2012
το ΝΑΤ στο Υπουργείο Εργασίας, ο Οίκος Ναύτη στο
ΕΟΠΠΥ, η περικοπή των 150.000.000 ευρώ µε την εφαρ-
µογή του άρθρου 44 ν.3986/2011 δυναµιτίζει την καταβολή

των συντάξεων, της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, το
σύνολο των δικαιωµάτων των ασφαλισµένων του.

Ταυτόχρονα προωθούνται πρόσθετες φοροαπαλλαγές
για το εφοπλιστικό κεφάλαιο και κατασταλτικά µέτρα φύλα-
ξης των λιµανιών.

Στην επιβατηγό ναυτιλία οι εφοπλιστές παρότι έχουν
υπογράψει τις ΣΣΕ δεν τις  εφαρµόζουν, παραµένουν για
µήνες απλήρωτοι ναυτεργάτες, δένουν τα πλοία, παραβιά-
ζουν το δεκάµηνο στελέχωσης των πλοίων, εγκαταλείπουν
στην αποµόνωση τους κατοίκους των νησιών, απαιτούν
πρόσθετα προνόµια και επιδοτήσεις.

Με πρόσχηµα την πειρατεία κατατέθηκε σχέδιο νόµου
για την χρησιµοποίηση ένοπλων φρουρών στα εµπορικά
πλοία, στρέφεται ευθέως στην απόφαση του συνόλου των
ναυτεργατών και των ναυτεργατικών ενώσεων στη χώρα
µας και διεθνώς, ο εξοπλισµός των πλοίων µε πυροβόλα
όπλα δεν λύνει το πρόβληµα της πειρατείας, το επιδεινώνει
µε θύµατα τους ναυτεργάτες, τις ανθρώπινες ζωές. Παρα-
βιάζονται σειρά διεθνών συµβάσεων για την ναυτική εργα-
σία, διευρύνεται το καθεστώς της βίας, της τροµοκρατίας,
της εργοδοτικής αυθαιρεσίας. 

Στα ιµπεριαλιστικά σχέδια του ΝΑΤΟ  και τις νέες επεµ-
βάσεις που ετοιµάζουν οι µακελάρηδες σε βάρος των εργα-
ζοµένων, των λαών, εντάσσεται και η επιστολή της Ένωσης
Ελλήνων Εφοπλιστών προς τα µέλη της που τους ενηµε-
ρώνει για την χρησιµοποίηση 24 εµπορικών πλοίων για την
µεταφορά πολεµικού υλικού στον Περσικό κόλπο.

Στην ναυτική εκπαίδευση και µετεκπαίδευση µε την απα-
ξίωση και την διαλυτική κατάσταση που επικρατεί σε ΑΕΝ –
ΚΕΣΕΝ, το ΥΠΑΑΝ έχει συγκροτήσει «οµάδα εργασίας και
στο θέµα «∆ηµόσια και Ιδιωτική Ναυτική Εκπαίδευση, κα-
τάρτιση και επιµόρφωση» σχεδιάζουν την παράδοση της
στους ιδιώτες.

Η επίθεση που δέχεται η εργατική τάξη από το κε-
φάλαιο και τους εκπροσώπους του, µόνο µε την ανά-
πτυξη της ταξικής πάλης, µπορεί να αντιµετωπιστεί.
Οργάνωση – συσπείρωση δυνάµεων σε κάθε χώρο
δουλειάς, στις γειτονιές, για την ανάπτυξη πολύµορ-
φων αγωνιστικών και απεργιακών κινητοποιήσεων, σε
σύγκρουση και ανατροπή µε  την βάρβαρη αντιλαϊκή
πολιτική, να ανοίξει ο δρόµος για την οικοδόµηση της
λαϊκής εξουσίας. 
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Ζήτηµα «ζωής και θανάτου»
η πάλη για άµεσα µέτρα

προστασίας των ανέργων
Συνάδελφοι ναυτεργάτες, τα νούµερα

της ανεργίας θεριεύουν. Τα στοιχεία είναι
συντριπτικά. Στους ναυτεργάτες, ακόµα και
αυτά τα «µαγειρεµένα» στοιχεία του ΓΕΝΕ,
δείχνουν ότι τον Νοέµβρη, οι εγγεγραµµένοι
άνεργοι ήταν 3.387!  Από τους 3.387 ανέρ-
γους µόλις οι 631 (18,63%) δικαιούνται το
επίδοµα ντροπής 235 € ο άγαµος  και 294 €
ο έγγαµος. 

Να σηµειώσουµε ότι µέχρι και οι υπάλ-
ληλοι του ΓΕΝΕ εκτιµούν ότι το ένα τρίτο
των ανέργων ναυτεργατών δεν καταγράφε-
ται στις λίστες του ΓΕΝΕ. Που σηµαίνει ότι
ο αριθµός των ανέργων είναι τριπλάσιος! 

Την ίδια στιγµή η τρικοµµατική κυβέρ-
νηση του «µαύρου µετώπου» ΠΑΣΟΚ, Ν∆,
ΛΑΟΣ, έστησε ολόκληρο «πανηγύρι» στις
3/1/2012, στο λιµάνι του Πειραιά για το
κρουαζιερόπλοιο «MSC Magnifica» µε ση-
µαία Παναµά της πολυεθνικής MSC, το
οποίο δεν έχει στο πλήρωµά του ούτε ένα
ναυτεργάτη µε συγκροτηµένα δικαιώµατα. 

Η κατάσταση θα γίνει ακόµα χειρότερη,
µε το πολυνοµοσχέδιο «Ανάπτυξη θαλάσ-
σιου και αλιευτικού τουρισµού και λοιπές
διατάξεις» η συγκυβέρνηση, προχωράει
στην πλήρη κατάργηση του καµποτάζ σε
όλες τις κατηγορίες πλοίων και στην ακτο-
πλοΐα. Ενώ µε το άρθρο 54, από 01/01/2012
το ΝΑΤ και τα άλλα κεφάλαια που είναι
στην αρµοδιότητα του εντάσσονται στο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά-
λισης.

Οι αξιώσεις των εφοπλιστών, δεδοµέ-
νες. ∆εδοµένη και η πολιτική βούληση της
κυβέρνησης.      

Συνάδελφοι, τα αστικά κόµµατα προ-
κειµένου να εξυπηρετηθεί η ανάγκη του κε-
φαλαίου για φτηνά και υπάκουα εργατικά
χέρια, χωρίς δικαιώµατα επιδιώκουν να µε-
τατρέψουν και τα Ακτοπλοϊκά πλοία σε
σύγχρονα σκλαβοπάζαρα. Πάνω από 4.500
ναυτεργάτες µε συγκροτηµένα δικαιώµατα
στην ακτοπλοΐα, ιδιαίτερα των γενικών
υπηρεσιών θα αντικατασταθούν µε χαµηλό-
µισθους, ανασφάλιστους. 

Ήδη στα Ποντοπόρα πλοία και τα
Κρουαζιερόπλοια πάνω από 60.000 χαµηλό-
µισθοι, ανασφάλιστοι αλλοδαποί συνάδελ-
φοί µας εργάζονται, µε µισθούς που
καθορίζονται από τα δουλεµπορικά γρα-
φεία, µε τα οποία συνεργάζονται άµεσα οι
εφοπλιστές. 

Και από την άλλη αυτά τα ανδρείκελα
της πλουτοκρατίας, επισείουν τη δαµόκλειο
σπάθη της ανεργίας πάνω από τα κεφάλια
όσων εργάζονται. Εκβιάζουν και απειλούν:
«Καλύτερα εργαζόµενος µε 400 ευρώ, χωρίς
άλλα δικαιώµατα παρά στο δρόµο»!!!

Να γιατί η πάλη της εργατικής τάξης
για ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ, που,
χωρίς καµία υπερβολή, είναι ζήτηµα «ζωής
και θανάτου» εκατοντάδων χιλιάδων ανέρ-
γων, δεν µπορεί παρά να είναι δεµένη ενά-
ντια στην αιτία που προκαλεί την ανεργία,
τον ίδιο τον καπιταλισµό που δεν µπορεί να
δώσει καµιά λύση στο πρόβληµα της ανερ-
γίας γιατί το σηµερινό σύστηµα βασίζεται
στην εκµετάλλευση ανθρώπου από άν-
θρωπο και στόχο του έχει το κέρδος και όχι
την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. 

Την πλήρη διάλυση της ∆ηµόσιας
Ναυτικής Εκπαίδευσης και Μετεκ-

παίδευσης και την παράδοση της στους
ιδιώτες, προωθεί η κυβέρνηση του «µαύ-
ρου µετώπου», στα πλαίσια της «Οµάδας
Εργασίας για την αναδιοργάνωση της Ναυτικής Εκ-
παίδευσης», που έχει συγκροτηθεί µπροστά στα οξυµ-
µένα προβλήµατα των 10 σχολών ΑΕΝ και του ΚΕΣΕΝ, µε
τις τεράστιες ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό στην
συντριπτική πλειοψηφία τους ωροµίσθιοι, τις ελλείψεις σε
υλικοτεχνική και κτιριακή υποδοµή, την κατάργηση της
σίτισης στις 9 σχολές ΑΕΝ, τις δυσκολίες στην πραγµατο-
ποίηση των εκπαιδευτικών ταξιδιών

Σε κοινή συνέντευξη τύπου ο υφυπουργος ΥΠΑΑΝ Α.
Γεωργιάδης και ο αναπληρωτής υπουργος  Παιδείας κ. Αρ-
βανιτόπουλος δήλωσαν ότι «στα πλαίσια των δηµοσιονο-
µικών µας προβληµάτων και ο προϋπολογισµός της
Ναυτικής Εκπαιδεύσεως βαίνει µειούµενος. Το ταµείο της
Ναυτικής Εκπαιδεύσεως χρειάζεται 17 εκατοµµύρια ΕΥΡΩ
και σήµερα φθάνουµε µετά βίας τα 11 εκατοµµύρια ΕΥΡΩ.
Εξετάζουµε από κοινού τα δύο υπουργεία και το θέµα της
ιδιωτικής Ναυτικής Εκπαιδεύσεως και θα είµαστε σε σύ-
ντοµο χρονικό διάστηµα έτοιµοι να ανακοινώσουµε τις τε-
λικές µας αποφάσεις».

Σε κατάπτυστο σηµείωµα προς στα µέλη της «Οµάδας
Εργασίας» µε θέµα «∆ηµόσια και Ιδιωτική Ναυτική Εκπαί-
δευση, Κατάρτιση και επιµόρφωση» αναγράφεται ότι:
«.…σχεδιάζουµε ρεαλιστικά την αναδιοργάνωση
της Ναυτικής Εκπαίδευσης, λαµβάνοντας υπόψη
τις συνθήκες οικονοµικής κρίσης, τις περικοπές
στις δηµόσιες δαπάνες και τη µείωση – αναδιοργά-
νωση του ∆ηµοσίου γενικότερα».

Επίσης προτείνεται: «Να προχωρήσουµε ταυτό-
χρονα στην Ιδιωτική Εκπαίδευση και Κατάρτιση:
Στο πλαίσιο αυτό η ισχύουσα νοµοθεσία είναι επαρ-
κής προκειµένου να εκδοθούν οι απαιτούµενες
εφαρµοστικές πράξεις (Π.∆./ΚΥΑ)».

Στην ίδια κατεύθυνση µε την εφαρµογή της εφεδρείας
στο δηµόσιο τοµέα, καταργούνται µόνιµες θέσεις εργα-
σίας εκπαιδευτικών και στη Ναυτική Εκπαίδευση  - Με-
τεκπαίδευση, επισπεύδοντας τις διαδικασίες της πλήρους
κατεδάφισης της.

Για τους σπουδαστές, τους ναυτεργάτες που
βιώνουν την διαλυτική κατάσταση των ναυ-

τικών σχολών αποτελεί πρόκληση η απάντηση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχετική ερώτηση του
Ευρωβουλευτή του ΚΚΕ Γ. Τούσσα. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στην απάντηση της αναγράφει: 

«Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) παρέχει εκτε-
ταµένη οικονοµική συνει-
σφορά για την ενίσχυση της
ποιότητας και της καταλλη-
λότητας της αρχικής ναυτι-
λιακής εκπαίδευσης καθώς
και για τη βελτίωση της πρό-
σβασης στην αναγνωρι-
σµένη ναυτιλιακή κατάρτιση
στην Ελλάδα. Πιο συγκεκρι-
µένα, το επιχειρησιακό πρό-
γραµµα του ΕΚΤ
(Εκπαίδευση και ∆ια Βίου
Μάθηση) 2007-2013 συγ-
χρηµατοδοτεί την παροχή
ευκαιριών µαθητείας και κα-
τάρτισης για τους φοιτητές
της Ακαδηµίας του Εµπορι-
κού Ναυτικού  (ΑΕΝ) και την
Ακαδηµία Πλοιάρχων / Μη-
χανικών κατά την διάρκεια
του πρώτου έτους των Σπουδών τους.

Ο προϋπολογισµός για το εν λόγω εγχείρηµα ανέρχε-
ται περίπου σε 41,5 εκατοµµύρια ευρώ για ολόκληρη την
περίοδο προγραµµατισµού, εκ των οποίων 16,6 εκατοµ-
µύρια ευρώ έχουν ήδη διατεθεί. Επιπλέον, στο πλαίσιο
των επιχειρησιακών προγραµµάτων του ΕΚΤ «Απασχό-
ληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση» 2000-2006 και «Ανά-
πτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 2007-2013, ειδική δράση
υποστηρίζει την εκπαίδευση και την πιστοποίηση (σύµ-
βαση STCW) των ανέργων ναυτικών. Οι χρηµατοδοτικοί

πόροι που διατίθενται για τη δράση αυτή κατά την πε-
ρίοδο 2006 – 2011 έχουν φθάσει σχεδόν τα 20 εκατοµ-
µύρια ευρώ, επί συνόλου περίπου 36.000 ναυτικών, που
έχουν επωφεληθεί από αυτή κατά την ίδια περίοδο».

Ποιος λέει αλήθεια, ποιος λέει ψέµατα; 
Ευρωπαϊκή Ένωση, Κυβέρνηση Παπαδήµου, που στη-

ρίζεται από ΠΑΣΟΚ – Ν.∆.  και ΛΑ.Ο.Σ., ενισχύουν το κε-
φάλαιο µε πακτωλό δισεκατοµµυρίων ΕΥΡΩ, γκρεµίζουν

την ∆ηµόσια Ναυτική Εκπαί-
δευση – Μετεκπαίδευση –
ΑΕΝ – ΚΕΣΕΝ, διαλύουν τις
εργασιακές σχέσεις σε ναυ-
τεργάτες – εκπαιδευτικό
προσωπικό, ενισχύουν τον
σύγχρονο δουλεµπόριο κα-
ταργώντας τα συγκροτη-
µένα εργασιακά δικαιώµατα,
συνδικαλιστική οργάνωση –
Συλλογικές Συµβάσεις Εργα-
σίας – ΝΑΤ – Κοινωνική
Ασφάλιση.

Ηέναρξη του νέου
κύκλου µαθηµά-

των στο ΚΕΣΕΝ/Μηχανι-
κών ανέδειξε µε
µεγαλύτερη ένταση τα
οξυµµένα προβλήµατα

που αντιµετωπίζουν οι µετεκπαιδευόµενοι.
Οι τεράστιες ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό,

κτιριακή και υλικοτεχνική υποδοµή έχει ως αποτέλεσµα
συνάδελφοι να γράφονται µήνες πριν για να παρακολου-
θήσουν κύκλο µαθηµάτων στο ΚΕΣΕΝ, ξεµπαρκάρουν και
µετά τους ενηµερώνουν, ότι είναι υπεράριθµοι, να τους
αποκλείουν, τινάζοντας στον αέρα τον προγραµµατισµός
τους και οικογενειακό τους προϋπολογισµό.

Στην έναρξη του νέου κύκλου µαθηµάτων αποκλεί-
στηκαν δεκάδες συνάδελφοι ενώ χαρακτηριστικά 16 από

αυτούς που βρέθηκαν στην σχολή τους ενηµέ-
ρωναν ότι είναι αµφίβολο αν θα παρακολουθή-
σουν στον επόµενο κύκλο που αρχίζει στις 30
Μάρτη 2012, ενώ έχουν δηµιουργηθεί και τµή-
µατα µέχρι 47 ατόµων. Με τις συνθήκες που επι-

κρατούν για να παρακολουθήσει συνάδελφος Μηχανικός
ένα κύκλο Μαθηµάτων στο ΚΕΣΕΝ θα πρέπει να είναι ξέ-
µπαρκος πάνω από 6 µήνες.

Απαιτούµε, τονίζει σε δελτίο Τύπου η ΠΕΜΕΝ,
την απορρόφηση του συνόλου των µηχανικών που
τους απέκλεισαν, να µην χαθεί καθόλου χρόνος σε
βάρος των συναδέλφων  µε την άµεση πρόσληψη
εκπαιδευτικού προσωπικού και την δηµιουργία
νέων τµηµάτων.

Επίσης σε περιοδεία που πραγµατοποίησε κλιµάκιο
της ΠΕΜΕΝ στη ΧΙΟ διαπιστώθηκε πως η κατάρ-

γηση της σίτισης στις ΑΕΝ έχει δηµιουργήσει σοβαρά προ-
βλήµατα στους σπουδαστές και στις οικογένειές τους και
πως η πλειοψηφία των καθηγητών είναι ωροµίσθιοι.

Εξ άλλου στον Οίκο Ναύτη του νησιού οι ασφα-
λισµένοι συγκεντρώνονται από τα µεσάνυχτα για
να εξυπηρετηθούν, από τις τεράστιες ελλείψεις σε
ιατρικό και υπαλληλικό προσωπικό, συγκεκριµένα
υπάρχουν δύο γιατροί και τέσσερις υπάλληλοι για
την εξυπηρέτηση 13.000 ασφαλισµένων, οι οποίοι
γίνονται πολλαπλάσιοι τη θερινή περίοδο.

Η κυβέρνηση, το ΥΠΑΑΝ, έχουν τεράστιες ευθύνες, τα
αποτελέσµατα της αντιλαϊκής τους πολιτικής διαµορφώ-
νουν και στη Ναυτική Εκπαίδευση και Μετεκπαίδευση
οξυµµένα προβλήµατα σε βάρος των ναυτεργατών, ενώ
ταυτόχρονα µέσα από την διαλυτική κατάσταση που επι-
κρατεί στις ΑΕΝ και στο ΚΕΣΕΝ προωθούν την ιδιωτικο-
ποίηση τους.

Καλούµε, τονίζει η ΠΕΜΕΝ, τους σπουδαστές,
τους ναυτεργάτες να δυναµώσουµε τον αγώνα ενά-
ντια στην αντιλαϊκή πολιτική του κεφαλαίου, για
αποκλειστικά ∆ηµόσια, ∆ωρεάν, Σύγχρονη Ναυτική
Εκπαίδευση – Μετεκπαίδευση, για το δικαίωµα στη
δουλειά µε Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, κοινωνι-
κοασφαλιστική προστασία, συνδικαλιστικά δικαιώ-
µατα.

Υπουργεία Παιδείας & Ναυτιλίας: Προωθούν την ίδρυση ιδιωτικών ναυτικών σχολών
ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ στη ΣΥΝΘΛΙΨΗ των ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Από τον Οκτώβρη εξελίσσεται στον Ασπρόπυργο
ένας µεγάλος απεργιακός αγώνας. Σήµερα γίνεται

όλο και πιο φανερό ότι ο αγώνας των χαλυβουργών είναι
αγώνας όλης της εργατικής τάξης. 

Τώρα που όλοι µαζί, εργοδοσία, κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ - Ν.∆.
- ΛΑ.Ο.Σ. και τρόικα, θέλουν να περάσουν σε όλους τους κλά-
δους, αυτά που προσπάθησε να περάσει ο Μάνεσης στη Χα-
λυβουργία, να προχωρήσουν τα αναγκαία µέτρα γι' αυτούς, που
θα εξασφαλίζουν στα µονοπώλια φθηνότερα εργατικά χέρια, η
φωτιά της «Χαλυβουργίας» άρχισε να ανάβει και σε άλλους χώ-
ρους εργασίας όλων των κλάδων κι αυτό παρά την εργοδοτική
τροµοκρατία και την ξεδιάντροπη υπονόµευση των συνδικαλι-
στών - υπαλλήλων της εργοδοσίας. 

Είναι, λοιπόν, απαραίτητο όσο ποτέ να κλιµακωθεί και
να δυναµώσει ακόµα περισσότερο η αλληλεγγύη στον
αγώνα των χαλυβουργών. 

Στη Χαλυβουργία σήµερα, κρίνεται και αποκαλύπτεται η
στάση του κάθε κόµµατος, της κάθε παράταξης, της κάθε δύνα-
µης µε ποιον είναι στην πράξη. Με τον Μάνεση, την εργοδοσία
ή µε τους χαλυβουργούς. Απέναντι στις δυνάµεις που στέκο-
νται µε συνέπεια, που στηρίζουν και εκφράζουν την αλληλεγγύη
τους, ορθώνεται ένα επίσης µεγάλο µέτωπο δυνάµεων που υπο-
νοµεύουν και χτυπάνε τον αγώνα των χαλυβουργών. 

Οι ίδιοι οι χαλυβουργοί εξέθεσαν µε τη δράση και την
αντοχή τους, τις ξεπουληµένες ηγεσίες της ΓΣΕΕ, την άφαντη
Οµοσπονδία του Μετάλλου, σειρά Εργατικών Κέντρων και Οµο-
σπονδιών. Για µεγάλο χρονικό διάστηµα και ενώ ο απεργιακός
αγώνας των χαλυβουργών βρισκόταν σε εξέλιξη και το κλίµα
αλληλεγγύης διευρυνόταν συνεχώς, οι δυνάµεις του εργοδοτι-
κού και κυβερνητικού συνδικαλισµού δεν έβγαζαν «κιχ» συ-
µπαράστασης. Όσο για την εφοπλιστόδουλη πλειοψηφία της
ΠΝΟ αυτή όπως πάντα δεν κράτησε ούτε τα προσχήµατα και
αρνήθηκε την συµµετοχή της στην απεργία 17 Γενάρη 2012   

Η αρνητική στάση που κράτησαν στο Εργατικό Κέντρο
Βόλου στην πρόταση των δυνάµεων του ΠΑΜΕ για κήρυξη
απεργίας αλληλεγγύης στους απεργούς της Χαλυβουργίας
Ασπροπύργου και των εργοστασίων στον κλάδο του µετάλλου,
είναι χαρακτηριστική για το στρατόπεδο που βρίσκονται.

Αντίστοιχη θέση στο Ε.Κ. Βόλου είχε και ο ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ αρ-
νούµενος την πρόταση για απεργία, ισχυριζόµενος ότι "οι απερ-
γίες είναι υπέρ των εργοδοτών, πως δεν φέρνουν αποτέλεσµα".
Την ίδια στιγµή στη Χαλυβουργία Ασπροπύργου, φορώντας
αγωνιστική ενδυµασία, δίγλωσσος και πατώντας σε δύο βάρ-
κες προσπαθεί να φτιάξει αγωνιστικό προφίλ στις κάµερες, φω-
νάζοντας για αλληλεγγύη και νίκη των απεργών.

Η απεργία των χαλυβουργών δείχνει το φόβο τους. Τρέ-
µουν τον οργανωµένο αγώνα, την ταξική σύγκρουση και
αλληλεγγύη. Φοβούνται την οργάνωση στα σωµατεία,
στους τόπους δουλειάς. Να κάνουµε τον φόβο τους διαρκή
εφιάλτη.

Κατά τα έθιµα, έτσι κι εµείς κάθε χρόνο κάνουµε γιορτή
κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Φέτος τα ταξικά

ναυτεργατικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ -  ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ και των  συ-
νταξιούχων ΠΕΣ-
ΝΑΤ, µαζί τον
Σύλλογο Γυναικών
Πειραιά,  µέλος της
ΟΓΕ, επέλεξαν να
κάνουν Πρωτοχρο-
νιά στη Χαλυβουρ-
γία, όπου επίσης
βρέθηκε η ΓΓ της ΚΕ
του ΚΚΕ Αλέκα Πα-
παρήγα. 

∆εν ήταν, βέ-
βαια, η πρώτη φορά ούτε κα θα ‘ναι η τελευταία, που βρέθηκαν
εκεί που ∆ΕΝΕΤΑΙ τ’ ΑΤΣΑΛΙ και ΖΥΜΩΝΕΤΑΙ η ΕΝΟΤΗΤΑ
της ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗΣ. Συµµετείχαν ενεργά σε όλες τις κινη-
τοποιήσεις για τους Χαλυβουργούς, όπως τα συλλαλητήρια
στην Ελευσίνα και την Αθήνα και την παναττική απεργία 17 Γε-
νάρη. Παράλληλα κινητοποιούνται για οικονοµική ενίσχυσή
τους, για να µη πεινάσει καµιά οικογένεια Χαλυβουργού.

Με µια µαζική συγκέντρωση
που διοργάνωσαν αιφνιδια-

στικά στα γραφεία της ΓΣΕΒΕΕ, τα-
ξικές Οµοσπονδίες και Συνδικάτα
απέτρεψαν την έναρξη του «κοινω-
νικού διαλόγου», που είχαν προ-
γραµµατίσει, 18 Γενάρη, η
συµβιβασµένη συνδικαλιστική πλειο-
ψηφία της ΓΣΕΕ και οι οργανώσεις των
κεφαλαιοκρατών, µε στόχο να στήσουν
στο εκτελεστικό απόσπασµα ό,τι έχει
αποµείνει από τα δικαιώµατα των ερ-
γατών στο όνοµα της ενίσχυσης της
ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου.

Οι συγκεντρωµένοι παρέµειναν για
πολλή ώρα έξω από το κτίριο, αλλά και
στην αίθουσα, όπου είχαν ήδη µαζευ-
τεί οι εκπρόσωποι εργοδοτών και ερ-
γατοπατέρων, αναγκάζοντάς τους να
διακόψουν το «διάλογο» και να απο-
χωρήσουν από την αίθουσα. Ανάµεσα
στα συνθήµατα που ακούστηκαν ήταν
«Κόστος δεν είναι οι εργάτες, είναι
τα παράσιτα οι κεφαλαιοκράτες»,
«Εδώ - εδώ αγώνα ταξικό,
γιατί εµείς δε ζούµε µε 400
ευρώ» και άλλα. 

Στο τραπέζι των «κοινωνικών
εταίρων» βρέθηκε έγγραφο -
βόµβα µε τίτλο «Αναστολή
ισχύος κλαδικών - οµοιοεπαγ-
γελµατικών συµβάσεων», το
οποίο έχει µάλιστα συνταχθεί
υπό τη µορφή τροπολογία που
προβλέπει:

«Στο άρθρο 7 του Ν.
1876/1990 προστίθεται παρά-
γραφος 4 µε το εξής περιεχό-
µενο: "Για το χρονικό διάστηµα
από την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος µέχρι και τις 31-12-20.....
αναστέλλεται η ισχύς των κλαδικών και
των εθνικών και τοπικών οµοιοεπαγ-
γελµατικών συλλογικών συµβάσεων
εργασίας, καθώς και των µε αυτές εξο-
µοιούµενων διαιτητικών αποφάσεων.
Η παρούσα διάταξη διαλαµβάνει και τις
συλλογικές συµβάσεις εργασίας που
είχαν συναφθεί καθώς και τις διαιτητι-
κές αποφάσεις που είχαν εκδοθεί πριν
τη δηµοσίευση του παρόντος».

Πρέπει να σηµάνει ξεσηκωµός.
Να πάρουν την απάντηση που τους
πρέπει από τους ίδιους τους εργα-
ζόµενους.

Ενα σώµα, µια ψυχή
ΣΕΒ και πλειοψηφία ΓΣΕΕ
Σε ανακοίνωση για τις δηλώσεις του

ΣΕΒ και της ΓΣΕΕ, το ΠΑΜΕ υπο-
γραµµίζει:

«Οι ανακοινώσεις του ΣΕΒ και της
ΓΣΕΕ όσον αφορά την παρέµβαση του
ΠΑΜΕ στην έναρξη του "κοινωνικού
διαλόγου", δείχνει πως είναι ένα σώµα,
µια σάρκα, µια ψυχή. Για τους βιοµή-
χανους δε χρειάζεται να πούµε πολλά.
Έχουµε σαφή και αντιτιθέµενα συµφέ-
ροντα. Ο ΣΕΒ ταυτίζει την ανάπτυξη
της χώρας µε το συµφέρον του, που
είναι "κέρδη - κέρδη - κέρδη". Για να αυ-
γατίσουν τα κέρδη, χρειάζεται να συ-
µπιέσουν την τιµή της εργατικής
δύναµης.

Οι δυνάµεις του κυβερνητικού και
εργοδοτικού συνδικαλισµού δηλώνουν
σταθερά πρόθυµοι να στηρίζουν τα
συµφέροντα των βιοµηχάνων και της
µεγαλοεργοδοσίας, µε το πρόσχηµα
της αντιµετώπισης της ανεργίας και της

δήθεν διατήρησης των θέσεων εργα-
σίας. Υπάρχει πλούσια εµπειρία από
τους προηγούµενους "κοινωνικούς δια-
λόγους", από την προδιαγεγραµµένη
χασούρα που είχαν οι εργαζόµενοι. Οι
ίδιοι άνθρωποι, µε τα ίδια επιχειρή-
µατα, έκαναν επίθεση στις δυνάµεις
του ΠΑΜΕ όταν µε τη συµβολική παρε-
µπόδιση του "κοινωνικού διαλόγου" για
το Ασφαλιστικό, το 2009, είχαν στόχο
να προειδοποιήσουν την εργατική τάξη
και να οργανωθεί η πάλη της για τη
σφαγή που προετοιµαζόταν.

Εκτός των άλλων, η ΓΣΕΕ στην

ανακοίνωσή της παραµορφώνει την
πραγµατικότητα προκειµένου να συκο-
φαντήσει το ΠΑΜΕ. Συγκεκριµένα,
ισχυρίζεται ότι το ΠΑΜΕ δεν µπορεί να
διαµαρτύρεται για την υπεράσπιση της
ΕΓΣΣΕ αφού ούτε την υπέγραψε, ούτε
συµφωνεί µαζί της.

Τους απαντάµε µε σαφή και κατη-
γορηµατικό τρόπο ότι το ΠΑΜΕ αγωνί-
ζεται και παλεύει για ΕΓΣΣΕ 1.400
ευρώ. Την 3ετή ΕΓΣΣΕ των 753 ευρώ
µεικτά την καταγγέλλαµε και την καταγ-
γέλλουµε. Η ΓΣΕΕ την περίοδο της κα-
πιταλιστικής ανάπτυξης συµφωνούσε
µε πραγµατικές µειώσεις µισθών και
τώρα συµφωνεί και προτείνει και ονο-
µαστικές. Είναι επικίνδυνοι και εχθρικοί
απέναντι στα εργατικά συµφέροντα. Οι
εργαζόµενοι, υπάλληλοι πρέπει άµεσα
να τους αποµονώσουν και να στρατευ-
τούν µε την ταξική γραµµή του ΠΑΜΕ.

Επίσης, ΓΣΕΕ και ΣΕΒ διά των
ανακοινώσεών τους µέµφονται το
ΠΑΜΕ για άσκηση βίας. Μιλά για βία το

ίδιο το σύστηµα και οι σύµµαχοί
του όταν η στρατηγική των µονο-
πωλίων είναι αυτή που έχει καταδι-
κάσει τις εργαζόµενες λαϊκές µάζες,
τα µικρά παιδιά στη φτώχεια, στην
ανεργία, στον υποσιτισµό. Μιλούν
για βία αυτοί, που στους περισσό-
τερους χώρους δουλειάς έχουν
διαµορφώσει ένα καθεστώς που
φιµώνεται και ποινικοποιείται κάθε
εργατική φωνή που εναντιώνεται
στα εφιαλτικά τους σχέδια. Αυτή τη
βία την υπερασπίζονται. 

Το ΠΑΜΕ καλεί τους εργαζόµε-
νους να συζητήσουν στους χώ-
ρους δουλειάς την ανάγκη,
απέναντι στην ενιαία επίθεση ερ-

γοδοσίας, κυβέρνησης και τρόικας, να
απαντήσουν το επόµενο διάστηµα µε
κλιµάκωση του αγώνα σε όλους τους
χώρους δουλειάς µε στόχο να µην παρ-
θεί κανένα νέο µέτρο και να παρθούν
πίσω όλα τα βάρβαρα µέτρα που
πήραν οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ - Ν∆ µε
τη στήριξη και τη συµµετοχή του
ΛΑ.Ο.Σ. και κάνουν τη ζωή τους κό-
λαση. Η πραγµατική άµυνα αρχίζει από
την ταξική οργάνωση, ενότητα και αντε-
πίθεση για να ανατραπούν οι αντεργα-
τικοί νόµοι, τα χαράτσια, για
πραγµατική προστασία των ανέργων,
για να µην περάσει κανένα νέο µέτρο».

ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ να ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ το ΧΑΡΑΤΣΙ της ∆ΕΗ

Ησυγκυβέρνηση του «µαύρου µετώπου» ΠΑΣΟΚ - Ν.∆. - ΛΑ.Ο.Σ., συνεχίζοντας την άγρια αντιλαϊκή πολιτική,
εφαρµόζει τον απαράδεκτο νόµο για την επιβολή του «Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούµενων ∆οµη-

µένων Επιφανειών» (ΕΕΤΗ∆Ε), συνεχίζοντας να στέλνει λογαριασµούς για την πληρωµή του, απειλώντας ότι διαφο-
ρετικά θα µας κόψει το ρεύµα.

Πρόκειται για έναν ελεεινό εκβιασµό, που δεν πρέπει να περάσει! ∆εν πρόκειται να σταµατήσουν εδώ.
Φέρνουν νέα βάρβαρα, αντιλαϊκά µέτρα. Στόχος τους είναι να τσακίσουν τους εργαζόµενους, να πληρώσει την κρίση
ο λαός µας για να σωθούν τα κέρδη της πλουτοκρατίας. 

Αρνούµαστε να πληρώσουµε το χαράτσι! ∆εν θα αφήσουµε να κοπεί το ρεύµα σε καµιά οικογένεια! Συ-
νεχίζουµε και αξιοποιούµε κάθε τρόπο για να µην πληρώσουµε το χαράτσι, ξεχωρίζοντάς το από τον υπόλοιπο λογα-
ριασµό. Απαιτούµε από τις υπηρεσίες της ∆ΕΗ να δεχτούν την πληρωµή του λογαριασµού µας χωρίς το χαράτσι.

Οργανώνουµε τη δράση µας για να µην τολµήσει κανένα συνεργείο να προχωρήσει σε διακοπές ρεύµατος. Όλη η
πολυκατοικία, όλη η γειτονιά γινόµαστε µια γροθιά! Κανένας δεν [ρέπει να υποκύψει, κανένας να µη βρεθεί µόνος απέ-
ναντι στον εκβιασµό και την αντιλαϊκή επίθεση, κανένας να µη µείνει χωρίς ρεύµα.

∆εν αφήνουµε τα συνεργεία της ∆ΕΗ να κόψουν το ρεύµα, χρησιµοποιούµε κάθε τρόπο. ∆εν ανοίγουµε την πόρτα,
κλειδώνουµε τα ρολόγια µε λουκέτα, ειδοποιούµε τη γειτονιά να είναι σε ετοιµότητα.

Είµαστε έτοιµοι να επανασυνδέσουµε το ρεύµα. Μπορούµε οργανωµένα να τα καταφέρουµε! Όλοι µαζί
έχουµε τη δύναµη να ανατρέψουµε το χαράτσι και όλα τα αντιλαϊκά µέτρα. Να επιβάλουµε το δίκιο µας. Να γκρεµί-
σουµε την αντιλαϊκή πολιτική και να τιµωρήσουµε αυτούς που την υπηρετούν. Με µια µεγάλη λαϊκή συµµαχία που θα
ανοίξει το δρόµο για τη δική µας εξουσία. Η αλληλεγγύη είναι το µεγάλο µας όπλο. Τώρα είναι η ώρα!

Ερχόµαστε σε επαφή µε τις τοπικές γραµµατείες του ΠΑΜΕ, τις Λαϊκές Επιτροπές 
και τα ταξικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ - ΠΕΠΡΝ - ΠΕΣ-ΝΑΤ 

Η φωτιά της «Χαλυβουργίας»
ν’ ανάψει σε κάθε χώρο δουλειάς
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