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Οι αγώνες που αναπτύξαµε το προηγούµενο διάστηµα αποτελούν πολύτιµη παρακαταθήκη. 
Σ’ αυτόν τον δρόµο επιβάλλεται να συνεχίσουµε µε καλύτερη οργάνωση - συσπείρωση 
δυνάµεων, µπροστά στη νέα καταιγίδα των αντιλαϊκών µέτρων κυβέρνησης - ΕΕ - ∆ΝΤ.

ΣΥΣΚΕΨΗ ΦΟΡΕΩΝ 10 ΝΟΕΜΒΡΗ 2012ΣΥΣΚΕΨΗ ΦΟΡΕΩΝ 10 ΝΟΕΜΒΡΗ 2012
γγιιαα  ττιιςς  εεξξεελλίίξξεειιςς  σσττηηνν  ΑΑκκττοοππλλοοΐΐαα,,  ττηη  

ΝΝααυυππηηγγοοεεππιισσκκεευυαασσττιικκήή  ΒΒιιοοµµηηχχααννίίαα  κκααιι  τταα  ΛΛιιµµάάννιιαα

Με µαζική συµµετοχή πραγ-
µατοποιήθηκε, το Σάββατο

10 Νοέµβρη στην αίθουσα της
ΠΕΜΕΝ, η σύσκεψη φορέων  που
κατάρτισε πλούσιο πρόγραµµα δρά-
σης για ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες,
λιµάνια, ναυπηγεία που να ικανο-
ποιούν τις λαϊκές ανάγκες και όχι την
κερδοφορία των εφοπλιστών, των
µονοπωλιακών οµίλων.

Την πρωτοβουλία πήραν τα ναυ-
τεργατικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ µαζί µε τα
Εργατικά Κέντρα Λέσβου, Σάµου, Β.
∆ωδεκανήσου και συµµετείχαν
πάνω από 30 συνδικαλιστικές οργα-
νώσεις, εργαζοµένων, αγροτών, µι-
κρών επαγγελµατοβιοτεχνών και
εµπόρων, φοιτητών, ενώσεις ετερο-
δηµοτών, εκπολιτιστικοί σύλλογοι
κ.ά. Φορείς, από τα νησιά του Αι-
γαίου και του Ιονίου. Το αγωνιστικό
πρόγραµµα που καθόρισαν προ-
βλέπει πλατύ άνοιγµα προς τους ερ-
γαζόµενους στους τόπους δουλειάς
και στις λαϊκές γειτονιές στα νησιά
και στα λιµάνια της ηπειρωτικής
χώρας. Περιφερειακές συσκέψεις
και κινητοποιήσεις µε τη συµµετοχή
και των Λαϊκών Επιτροπών των κα-
τοίκων των νησιών. Κοινή δράση µε
µικρούς επιχειρηµατίες που δρα-
στηριοποιούνται στη ναυπηγοεπι-
σκευαστική Ζώνη Περάµατος και
τους µικρούς αυτοαπασχολούµε-
νους επαγγελµατίες στους συναφείς
κλάδους της ναυτιλίας. Αγωνιστικές
κινητοποιήσεις µε εναλλαγή µορφών
πάλης µε τη στήριξη των ΠΑΜΕ,
ΠΑΣΕΒΕ, ΠΑΣΥ, ΜΑΣ, ΟΓΕ, και κε-
ντρική εκδήλωση στον Πειραιά.

Την εισηγητική οµιλία, έκανε ο
πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ Σάββας Τσι-
µπόγλου, ο οποίος επισήµανε ότι
µε την «αναδιάρθρωση της ελληνι-
κής ακτοπλοΐας» και µε βάση τον
κανονισµό 3577/92 της ΕΕ για την
απελευθέρωση των ακτοπλοϊκών
συγκοινωνιών, η συγκυβέρνηση έρ-
χεται να πάρει πρόσθετα ακόµα πιο
επώδυνα µέτρα, από αυτά που ήδη
βιώνουν νησιώτες, ναυτεργάτες,
που σε συνδυασµό µε την ιδιωτικο-
ποίηση λιµανιών και µαρίνων δια-

µορφώνουν επικίνδυνες καταστά-
σεις σε βάρος των νησιών. Η κατά-
σταση  κινδυνεύει να γίνει µη
αναστρέψιµη αν δεν αντιδράσουµε
άµεσα, µε στόχο τη διαµόρφωση
πλαισίου αιτηµάτων και την ανά-
ληψη πρωτοβουλιών για την αγωνι-
στική διεκδίκησή του».

Τα όσα βιώνουν οι νησιώτες,
αλλά και το «ως εδώ και µη παρέ-
κει» κυριάρχησαν στην πλούσια συ-
ζήτηση που ακολούθησε.

«Τέσσερα µεροκάµατα θέλουµε

για να έρθουµε από τη Σάµο και µε
τα µέτρα που προωθούνται θα θέ-
λουµε 6. Από τους 13 φορείς που
είχαν προγραµµατίσει να έρθουν
στη σύσκεψη, λόγω έλλειψης
πλοίου καταφέραµε να έρθουµε οι 3
αεροπορικώς µε πανάκριβα εισιτή-
ρια», ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΚ
Σάµου Αντώνης ∆ράκος. 

Από το ΕΚ Λέσβου, ο Στράτος
Αντώνας επισήµανε ότι «χρειάζονται
πλέον 18 ώρες για να φτάσουν Πει-
ραιά και αν έχει καιρό ή βλάβη µέ-
νουµε χωρίς καράβι για µέρες».

Η Κική Μακρή από το ΕΚ Β.
∆ωδεκανήσου σηµείωσε: «Από Κω
για Πειραιά πληρώνουµε 52 ευρώ
την οικονοµική θέση και κάνουµε 12
ώρες και βάλε. Στα γύρω νησιά
όπως Κάλυµνο, Νίσυρο, Λέρος,
Πάτµο η σύνδεση είναι εντελώς
υποβαθµισµένη, ένα καράβι και
όποτε πάει».

Στη σύσκεψη παραβρέθηκε ο
Γιώργος Τούσσας, µέλος της ΚΕ του
ΚΚΕ και ευρωβουλευτής, ενώ  χαι-
ρετισµό απηύθυνε ο Θοδωρής
Κούτρας από την Εκτελεστική
Γραµµατεία του ΠΑΜΕ.

(Συν. στη σελ. 2)

ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗ

Με το ν. 4093/12 αυξάνονται κατά 2 χρόνια τα
γενικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Έτσι η

συντριπτική πλειοψηφία των ασφαλισµένων όλων των
Ταµείων θα συνταξιοδοτείται στα 67 χρόνια. 

Όσον αφορά τους ναυτεργάτες µε εγκύκλιο προς
το ΝΑΤ το Υπουργείο Εργασίας αναφέρει ότι:

Από την εφαρµογή των  ανωτέρω προκύπτει ότι το
ελάχιστο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω γήρατος
από το Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο (Ν.Α.Τ.) των 50
ετών αυξάνεται στο 52ο έτος προστιθεµένων δύο ετών
από 1-1-2013.

Από την ίδια ηµεροµηνία ο ελάχιστος απαιτούµε-
νος για τη συνταξιοδότηση αριθµός 70 που προκύπτει
ως άθροισµα των ετών συνθετικής ναυτικής υπηρεσίας
και των ετών της ηλικίας του ασφαλισµένου, διαµορ-
φώνεται στον αριθµό 72.

Τα θεµελιωµένα µέχρι 31-12-2012 συνταξιοδοτικά
δικαιώµατα, λόγω συµπλήρωσης των κατά περίπτωση
απαιτουµένων προϋποθέσεων ηλικίας και χρόνου
ασφάλισης δεν θίγονται και µπορούν να ασκηθούν
οποτεδήποτε.

ΤΣΑΚΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Από την 1/1/2013 καταργούνται για όλους τους
συνταξιούχους, το ∆ώρο Χριστουγέννων και

Πάσχα και το επίδοµα αδείας σε όλα τα ταµεία των κύ-
ριων και επικουρικών συντάξεων.

Επιβάλλεται νέο χαράτσι 5%-20% στο άθροισµα
κύριας και επικουρικής ή άλλης σύνταξης ως εξής:

• 5% στις συντάξεις  1.000 - 1.500 €
• 10% στις συντάξεις 1.500 - 2.000 €
• 15% για τις συντάξεις άνω των 2.000 €
• 20% για τις συντάξεις άνω των 3.000 €

Η µείωση γίνεται στο συνολικό ποσό του αθροί-
σµατος των συντάξεων, που µένει µετά τις άλλες µει-
ώσεις που έχουν επιβληθεί. 

Εξαιρούνται µόνο οι παραπληγικοί και τετραπλη-
γικοί.

Σε µια χώρα που οι Έλληνες
εφοπλιστές είναι κυρίαρχοι

στην κορυφή της παγκόσµιας ναυτι-
λίας µε αµύθητα κέρδη από την στυ-
γνή εκµετάλλευση των
ναυτεργατών, των εργαζοµένων,
πάνω από 10.000 άνεργοι ναυτεργά-
τες αντιµετωπίζουν πρόβληµα επι-
βίωσης.

Με τις απαγορευτικές προϋποθέ-
σεις που υπάρχουν, ελάχιστοι ναυ-
τεργάτες δικαιούνται το επίδοµα
ντροπής 235 € ο άγαµος και 294 € ο
έγγαµος. Οι µακροχρόνια άνεργοι
αυξάνονται και δεν παίρνουν
ούτε ένα ευρώ. Οι εφοπλιστές
δεν πληρώνουν φορολογία, ούτε
για τα κέρδη, ούτε για τα περιου-
σιακά τους στοιχεία, είναι νόµιµες
οι περίφηµες off shore εταιρείες
για να κρύβουν τα κέρδη τους,
απολαµβάνουν 56 νοµοθετικές
φοροαπαλλαγές, συνεχίζουν τη
λεηλασία του ΝΑΤ αφού για
πάνω από 60.000 αλλοδαπούς
συναδέλφους µας δεν έδιναν και δεν
δίνουν ούτε ένα ευρώ στο ΝΑΤ. Η
κυβέρνηση µε επίδειξη θράσους,
καλεί τους άνεργους να πληρώσουν
εξοντωτικό φόρο επειδή έχουν ένα
σπίτι ενώ δεν εξαιρούνται και από τα
χαράτσια της έκτακτης εισφοράς!

Από τους 87 χιλιάδες ναυ-
τεργάτες µε συγκροτηµένα δι-
καιώµατα, σε πλοία άνω των
100 κόρων σε όλες τις κατηγο-
ρίες πλοίων, της δεκαετίας του

1980, σήµερα µετά τις 11 µειώ-
σεις των οργανικών συνθέσεων
µε τον όρο 8 των εγκριτικών
πράξεων νηολόγησης του
ν.2687/1953 και την άρση του
καµποτάζ στα κρουαζιερόπλοια
απέµειναν 16.800 θέσεις εργα-
σίας σε πλοία άνω των 1000 gt,
µετατρέποντας τα πλοία σε
«Νταχάου» υπερεκµετάλλευ-
σης.

∆ιευρύνεται το αίσχος του παρα-
σιτικού δουλεµπορικού κυκλώµατος
που λειτουργεί σε βάρος των ναυ-

τεργατών ακόµα και των σπουδα-
στών του οποίου «παραµάγαζο»
είναι και το ΓΕΝΕ. ∆εκάδες είναι τα
δουλεµπορικά γραφεία στον Πειραιά.

Εφοπλιστές – κυβέρνηση επιδιώ-
κουν την εφαρµογή της ∆ιεθνής
Σύµβασης Ναυτικής Εργασίας (MLC-
2006), για να χτυπηθούν οι ΣΣΕ, να
διαµορφωθούν οι µισθοί στα κατώ-
τερα επίπεδα του ILO. Οι εφοπλιστές
στα επιβατηγά πλοία, για την υπο-

γραφή της ΣΣΕ του 2012, απαίτησαν
τη µείωση των αποδοχών των ναυ-
τεργατών κατά 15% αλλά και να
διωχτούν από την οργανική σύνθεση
των πλοίων οι ναυτεργάτες των γε-
νικών υπηρεσιών. Η µείωση της ορ-
γανικής σύνθεσης στοχοποιεί άµεσα
τη δουλειά 4.500 ναυτεργατών, που
κινδυνεύουν είτε να χάσουν τη δου-
λειά τους είτε να δουλεύουν ως χα-
µηλόµισθοι και ανασφάλιστοι.

Το άθλιο ψευτοδίληµµα
ανεργία ή κατάργηση δικαιωµά-
των, σηµαίνει υποταγή, µας θέ-

λετε µε µεροκάµατο πείνας,
χωρίς ασφάλιση, σύνταξη,
δικαιώµατα

Αυτά τα ζητήµατα πρέπει να
αναδειχθούν και στο συνέδριο της
ΠΝΟ που θα πραγµατοποιηθεί
στις 3 και 4 ∆εκέµβρη 2012, απο-
τελεί επιτακτική ανάγκη ο εκδη-
µοκρατισµός του Ναυτεργατικού
Συνδικαλιστικού κινήµατος και
της ναυτεργατικής νοµοθεσίας. Η
διατήρηση της νόθας κατάστασης

στην ΠΝΟ εξυπηρετεί τους εφοπλι-
στές και χτυπάει τα συµφέροντα των
ναυτεργατών. Οι ναυτεργάτες έχουµε
τη δύναµη να σπάσουµε το γκέτο των
δυνάµεων της υποταγής.

Η κατάσταση στη ναυτιλία απο-
καλύπτει µε τον πιο χαρακτηριστικό
τρόπο τη βαριά και αγιάτρευτη αρ-
ρώστια ενός σάπιου συστήµατος,
αποδεικνύει τι σηµαίνει ανταγωνιστι-
κότητα.

Πάνω από 10.000 άνεργοι ναυτεργάτες αντιµετωπίζουν πρόβληµα επιβίωσης 
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ 
Προς: Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Κ. Μουσουρούλη, Πολιτικά κόµµατα, ΓΕΝΕ, ΠΝΟ, ΜΜΕ

ΖΗΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΝΑ ΠΑΡΘΟΥΝ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Να δοθεί τώρα σε όλους τους άνεργους πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων επίδοµα

1.500 €  από  το Kεφάλαιο Ανεργίας Ασθενείας Ναυτικών (ΚΑΑΝ).
Να εξασφαλισθεί άµεσα δωρεάν σίτιση των ανέργων από την Εστία Ναυτικών,  να αξιοποι-

ηθεί η υποδοµή της και να ενισχυθεί οικονοµικά µε πρόσθετους πόρους

Η48ωρη απεργία 6-7 Νοέµ-
βρη δεν ήταν ένα διήµερο

απλών κινητοποιήσεων και συλλα-
λητηρίων. Ήταν µάχη αδιάλλακτη
µε την εργοδοσία, σκληρή ταξική
σύγκρουση µε την πολιτική των
µονοπωλίων. 

∆ώσαµε τη µάχη της συµµετο-
χής στην απεργία, έξω από τις
πύλες των εργοστασίων και των
βιοµηχανικών περιοχών, στους
τόπους δουλειάς. ∆όθηκε η µάχη
στο περιεχόµενο των αγώνων,
στη φανερή και κρυφή απεργο-
σπασία των δυνάµεων του κυβερ-
νητικού και εργοδοτικού
συνδικαλισµού, στη µάχη της πε-
ριφρούρησης της απεργίας.

Όσοι µιλούν σήµερα εκ του
ασφαλούς για απεργίες διαρκείας
είναι αυτοί που τις σαµποτάρουν,
που δεν τις οργανώνουν, που δεν
τους ενδιαφέρει η συµµετοχή του
κλάδου, η προετοιµασία των αγώ-
νων και η επιτυχία τους. 

∆εν πρέπει να περάσει ο εκφυ-
λισµός. Να µην περάσουν απόψεις
που θεοποιούν τις µορφές πάλης
έναντι του περιεχοµένου. ∆εν έχει
σηµασία αν είναι 24ωρη, 48ωρη ή
στάση εργασίας. Η εργοδοσία τρέ-
µει το περιεχόµενο της απεργίας
και τη µαζική συµµετοχή σε
αυτήν, την κλιµάκωση των αγώ-
νων στους οποίους εντάσσεται µια
απεργία, τρέµει τα συνθήµατα του
ταξικού κινήµατος.

Τη µορφή και την εξέλιξη που
θα έχουν οι αγώνες την καθορί-
ζουν οι εργαζόµενοι στις γενικές
συνελεύσεις, σε κάθε χώρο δου-
λειάς. Η κλιµάκωση σε κάθε

αγώνα εκφράζεται στις διαθέσεις
των εργαζοµένων, στην αντοχή
και την πίστη στον αγώνα και το
δίκιο, στην αφοβία µε τις δυσκο-
λίες. 

Το ψευτοδίληµµα «ή εµείς ή
αυτοί» µε περιεχόµενο την απλή
εναλλαγή στη διακυβέρνηση και
όχι την ασυµφιλίωτη µάχη διαφο-
ρετικών ταξικών συµφερόντων,
συσκοτίζει, δηµιουργεί εµπόδια
στην αγωνιστική δράση και ανά-
ταση του λαού, συντηρητικοποιεί
εργατικές δυνάµεις, αναδεικνύο-
ντας ως στοιχείο καλυτέρευσης
της ζωής του λαού την αλλαγή
του ενός κόµµατος µε ένα άλλο
στην κυβέρνηση, χωρίς να πειρά-
ζονται στο ακέραιο η εξουσία των
µονοπωλίων, που είναι η µοναδική
υπεύθυνη για την εξαθλίωση του
λαού.

Η εξουσία των µονοπωλίων
µπορεί να δείχνει σήµερα πολύ
ισχυρή, αλλά δεν είναι παντοτινή.
Μπορούµε µε τους αγώνες µας
δυναµώνοντας την ανυπακοή και
την απειθαρχία στις αποφάσεις
τους να οξύνουµε τριγµούς, να
δηµιουργήσουµε µεγαλύτερες
ρωγµές στο πολιτικό σύστηµα, µε
στόχο να τους δυσκολεύουµε στις
αποφάσεις, να αποτρέπουµε και
να καθυστερούµε την επίθεση, να
αρχίσουµε να κερδίζουµε έδαφος.

Αυτή είναι µόνη ελπιδοφόρα
προοπτική και απαιτεί το λαό πρω-
ταγωνιστή στο επίπεδο της οικο-
νοµίας, για να γίνει κυρίαρχος
στον πλούτο που παράγει. 

(Συνέχεια στη σελ. 2)

Με την ψήφιση στη Βουλή του Πολυνοµο-
σχέδιου, του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου

∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής Στρατηγικής 2013-2016
και του Κρατικού Προϋπολογισµού 2013, τις Πρά-
ξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου που δεν περνάνε
από τη βουλή και το φορολογικό νοµοσχέδιο που
προωθείται προς ψήφιση, η τρικοµµατική κυβέρ-
νηση Ν∆-ΠΑΣΟΚ-∆ΗΜΑΡ επιχειρεί να θωρακίσει
το νοµικό πλαίσιο της άγριας επίθεσης, που έχει
εξαπολύσει ενάντια στα λαϊκά στρώµατα της
χώρας, για να εξασφαλίσει τα συµφέροντα του µε-
γάλου κεφαλαίου, των µονοπωλίων, των τοκογλύ-
φων, που υπηρετεί σε συνεργασία µε την τρόϊκα
∆ΝΤ - ΕΕ - ΕΚΤ. 

Ταυτόχρονα οι εφοπλιστές επιτίθενται στο
σύνολο των δικαιωµάτων των ναυτεργατών. Στη
συνάντηση του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Επιβα-
τηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ) µε την Εκτελεστική Επι-
τροπή της ΠΝΟ, 14 Νοέµβρη, για την υπογραφή
της ΣΣΕ του 2012, απαίτησαν τη µείωση των απο-
δοχών των ναυτεργατών κατά 15% και να διω-
χτούν από την οργανική σύνθεση των πλοίων το
30% των γενικών υπηρεσιών. 

Επιπρόσθετα ο υπουργός Ναυτιλίας Κ. Μου-
σουρούλης προσπαθεί να στήσει «κοινωνικό διά-
λογο» µε βάση τη ∆ιεθνή Σύµβαση Ναυτικής
Εργασίας 2006, που υπονοµεύει θεµελιώδεις κα-
τακτήσεις των ναυτεργατών, τις ΣΣΕ, και νοµιµο-
ποιεί το σύγχρονο δουλεµπόριο των ναυτικών
πρακτορείων. 

Θυµίζουµε ότι αυτό νοµοθετικό έκτρωµα
4078/2012 το ψήφισαν 12 Σεπτέµβρη στη Βουλή
Ν∆, ΠΑΣΟΚ, ∆ΗΜΑΡ, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ, ενώ η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ψήφισε «λευκό».
Μόνο το ΚΚΕ την καταψήφισε. Αυτά είναι τα κόµ-
µατα του ευρωµονόδροµου. ∆εν αλλάζουν. Ψήφι-
σαν τη συνθήκη του Μάαστριχτ, τη µήτρα και των
µνηµονίων και των ιδιωτικοποιήσεων. Παράγωγο
αυτής της συνθήκης είναι και ο ευρωπαϊκός κανο-
νισµός 3577/92 για την άρση του καµποτάζ στην
ακτοπλοΐα και τα τουριστικά.

ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ
∆ΑΚΕ, ΠΑΣΚΕ,  Α.Π. του ΣΥΡΙΖΑ 
Μην ξεχνάµε ότι µε τη συναίνεση της νόθας

πλειοψηφίας της ΠΝΟ (ΠΑΣΚΕ, ∆ΑΚΕ, Α.Π. του
ΣΥΡΙΖΑ) και της ITF (∆ιεθνής Οργάνωση Μετα-
φορών), στα ποντοπόρα πλοία και τα κρουαζιερό-
πλοια ελάχιστοι ναυτεργάτες έχουν ΣΣΕ και
ασφάλιση. Συναλλάσσονται και αλληλοσυµπλη-
ρώνονται, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

∆εν τους καίγεται καρφί που πάνω από 10 χι-
λιάδες άνεργοι ναυτεργάτες αντιµετωπίζουν πρό-
βληµα επιβίωσης. Ούτε καν την πρόταση της
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ δεν προωθούν, για να
εξασφαλισθεί άµεσα δωρεάν σίτιση των ανέργων
από την Εστία Ναυτικών, να αξιοποιηθεί η υπο-
δοµή της και να ενισχυθεί οικονοµικά µε πρόσθε-
τους πόρους. Το µόνο που τους ενδιαφέρει είναι
τα λύτρα της εξαγοράς τους, η συνδροµή που ει-
σπράττουν και µοιράζονται από τους πελάτες τους
εφοπλιστές για κάθε ανασφάλιστο πλοίο µε τη
«ΜΠΛΕ ΚΑΡΤΑ». 

«Παραµάγαζο» του δουλεµπορικού κυκλώµα-
τος, αποτελεί και το ΓΕΝΕ, όπου µε επανειληµµέ-
νες παρεµβάσεις τα ταξικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ,
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ και η ΕΠΙ-
ΤΡΟΠΗ ΑΝΕΡΓΩΝ, απαίτησαν µεταξύ άλλων να
συγκεντρώνονται τα «Crew List» των πλοίων και
όπου υπάρχουν ελλείψεις στις οργανικές συνθέ-
σεις να ναυτολογούνται αµέσως άνεργοι.

ΣΤΟΝ ∆ΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ  
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΛΥΣΗ

Απάντηση στον «κοινωνικό διάλογο» απάτη,
που επιχειρεί να στήσει το ΥΝΑ, αποτελεί η από-
φαση της σύσκεψης µε θέµα «Εξελίξεις στην Ακτο-
πλοΐα, τη Ναυπηγοεπισκευαστική Βιοµηχανία και
τα Λιµάνια», που έγινε στις 10/11/2012 µε πρωτο-
βουλία των σωµατείων ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ,
ΠΕΕΜΑΓΕΝ και των Εργατικών Κέντρων Λέσβου,
Σάµου, Β. ∆ωδεκανήσου, όπου συµµετείχαν πάνω
από 30 συνδικαλιστικές οργανώσεις και φορείς, 

Αυτή είναι η απάντηση και στις δυνάµεις του
εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισµού,
ΠΑΣΚΕ, ∆ΑΚΕ, Α.Π. του ΣΥΡΙΖΑ, που συνεργά-

ζονται αρµονικά µεταξύ τους σε ΓΣΕΕ – Α∆Ε∆Υ –
ΠΝΟ, καλλιεργούν την ηττοπάθεια, τη λογική πως
τίποτα δε γίνεται, ότι οι απεργίες δε φέρνουν απο-
τελέσµατα, τη λογική του µικρότερο κακού ή των
εύκολων λύσεων, τη λογική έφερε µεγαλύτερο
κακό και µας  οδηγεί σαν πρόβατα στη σφαγή. 

Η συνεπής στάση των ταξικών ναυτεργατικών
σωµατείων, των δυνάµεων της ΝΣΚ και του
ΠΑΜΕ, ακύρωσαν στην πράξη την πολιτική επι-
στράτευση των ναυτεργατών. Οι εργαζόµενοι µε
την ανάπτυξη της ταξικής πάλης µπορούν να τσα-
κίσουν και τα αιµοβόρα φασιστικά σκυλιά της Χρυ-
σής Αυγής, δηµιούργηµα της αστικής τάξης, που
τα εξαπολύουν για να τροµοκρατούν. 

ΝΑ ΑΝΑΤΡΑΠΟΥΝ ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 

Το πρόβληµα σήµερα εντοπίζεται στο στοιχείο
πως οι αγώνες που έχουµε είναι κατώτεροι των
αναγκών και των περιστάσεων. Το κίνηµα είναι
πίσω από την οξύτητα της επίθεσης που δεχόµα-
στε. Η δοµή και η λειτουργία του ναυτεργατικού κι-
νήµατος δεν αντιστοιχεί στις ανάγκες για
οργάνωση της πάλης των ναυτεργατών. 

Οι δυνάµεις του εργοδοτικού κυβερνητικού
συνδικαλισµού αρνούνται να αλλάξουν ούτε ένα
γράµµα από το αντιδραστικό, αντιδηµοκρατικό κα-
ταστατικό της ΠΝΟ, µε βάση το οποίο διεξάγεται
και το 28ο νόθο Συνέδριο στις 3 και 4 ∆εκέµβρη
2012, που θα «εκλέξει» τη νέα µονοπρόσωπη
εξουσία, τον Γ.Γ., που εκτός των άλλων διαχειρίζε-
ται και το βρώµικο χρήµα. 

Οι αρνητικοί συσχετισµοί δυνάµεων στο εργα-
τικό συνδικαλιστικό κίνηµα πρέπει επιβάλλεται να
ανατραπούν άµεσα, όχι αύριο σήµερα, για να ανα-
πτυχθούν αγώνες αντάξιοι στο πόλεµο που µας
έχουν κηρύξει οι κεφαλαιοκράτες.  

Γραφτείτε µαζικά στα σωµατεία σας. Στηρίξτε
µε την ενεργό συµµετοχή σας τα ταξικά - αγωνι-
στικά ψηφοδέλτια σε όλα τα κλαδικά σωµατεία,
πάρτε µέρος στις γενικές συνελεύσεις, στις συλ-
λογικές αποφάσεις και διαδικασίες. Ανοίξτε τη συ-
ζήτηση των προβληµάτων µέσα στα καράβια, τις
ΑΕΝ, το  ΚΕΣΕΝ, σε κάθε ναυτότοπο. 

Το κίνηµα, που θα φοβηθούν οι δυνάστες του
λαού, είναι µόνο εκείνο που παλεύοντας για τα
οξυµµένα προβλήµατα, θα έχει σταθερά στο στόχο
του την ανυπακοή, την αποδέσµευση από Ε.Ε.,
για την ανατροπή της εξουσίας των µονοπωλίων,
να γίνουν οι εργαζόµενοι αφέντες του πλούτου που
παράγουν. 

Όχι στον «κοινωνικό διάλογο» απάτη για τη σφαγή των δικαιωµάτων των ναυτεργατών

(Συνέχεια στην σελ. 3)
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(Συνέχεια από τη σελ. 1)

Οι  εκπρόσωποι των Εργατικών Κέ-
ντρων,  των  σωµατείων και   µαζι-

κών φορέων που συµµετείχαν στη
σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στο κτί-
ριο της ΠΕΜΕΝ στις 10 Νοέµβρη για τις εξε-
λίξεις στην ακτοπλοΐα, τη
ναυπηγοεπισκευαστική βιοµηχανία και τα
λιµάνια εκτιµούν   και αποφασίζουν τα
εξής:

Η   αντιλαϊκή  πολιτική της κυβέρνησης
Ν∆- ΠΑΣΟΚ-∆ΗΜΑΡ, της ΕΕ και των  µονο-
πωλίων, µε 3ο Μνηµόνιο 19 περίπου δις.
ευρώ και τον Προϋπολογισµό λαιµητόµο για
το 2013, παίρνει το χαρακτήρα γενικευµένου
πολέµου ενάντια στην εργατική τάξη, τη φτωχή
αγροτιά, και τους µικρούς αυτοαπασχολούµε-
νους της χώρας.

Προτεραιότητα στον προγραµµατισµό της
αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης Ν∆-
ΠΑΣΟΚ-∆ΗΜΑΡ και των εφοπλιστών είναι το
σχέδιο  έκτρωµα της έκθεσης «για την ανα-
διάρθρωση της ελληνικής ακτοπλοΐας», η ανα-
τροπή του συνόλου των δικαιωµάτων των
ναυτεργατών µε παράλληλη αύξηση της «µαύ-
ρης» - ανασφάλιστης εργασίας, η δραστική
συρρίκνωση της ναυπηγοεπισκευαστικής βιο-
µηχανίας, το ξεπούληµα στους µονοπωλια-
κούς επιχειρηµατικούς οµίλους τα φιλέτων των
µεγάλων λιµανιών του Πειραιά, της Θεσσαλο-
νίκης και των άλλων λιµανιών Ανωνύµων Εται-
ρειών, των αεροδροµίων, χερσαίων και
θαλάσσιων εκτάσεων και άλλων τοµέων στρα-
τηγικής σηµασίας για την οικονοµία και την
άµυνα της χώρας. Τους στόχους αυτούς υπη-
ρετεί η επιστολή του υπουργού εµπορικής
ναυτιλίας, κάλεσµα στις εφοπλιστικές ενώσεις,
τα  εργατικά σωµατεία και τους φορείς της το-
πικής διοίκησης,  προκειµένου µέσα από τον
«κοινωνικό διάλογο» της απάτης που θα ολο-
κληρωθεί µέχρι τις  5  ∆εκέµβρη 2012, να
εφαρµοστούν, στις αρχές του 2013, τα νέα
αντιλαϊκά µέτρα στη ναυτιλία  και στους συνα-
φείς κλάδους.

Η  κατάργηση του «CABOTAGE»  µε τον
αντιλαϊκό κανονισµό 3577/1992 της ΕΕ   - απε-
λευθέρωση της ακτοπλοΐας νόµος 2932/2001 -
όξυνε τον ανταγωνισµό, ενίσχυσε την εφοπλι-
στική επιθετικότητα και χειροτέρευσε τη συ-
γκοινωνιακή εξυπηρέτηση των νησιών και την
κατάσταση των ναυτεργατών.

Αυξήσεις «φωτιά» πάνω από 300%, µέσα
σε µια δεκαετία, στα εισιτήρια των επιβατών,
προκλητικές φοροαπαλλαγές και κρατικές
χρηµατοδοτήσεις - εγγυήσεις στους εφοπλι-
στές για τη κατασκευή νεότευκτων σε ασιατικά
ναυπηγεία Ε/Γ – Ο/Γ  πλοίων. 

Αποτελεί µεγάλη πρόκληση µια τετραµε-
λής λαϊκή οικογένεια να πρέπει να ξοδέψει
έναν ολόκληρο µισθό – πάνω από  600 ευρώ
– για να ταξιδέψει µε πλοίο από τη Λήµνο, τη
Μυτιλήνη, τη Χίο την Ικαρία, τη Σάµο, τη Κω
και τη Ρόδο στον Πειραιά.

Πολλά νησιά αντιµετωπίζουν έντονα προ-
βλήµατα, τόσο από την µη δροµολόγηση όσο
και από τη µείωση των, ήδη µικρής συχνότη-
τας, δροµολογίων των πλοίων, ενώ οι εφοπλι-
στές, που δραστηριοποιούνται στην
Ακτοπλοΐα, καρπώνονται µεγάλα ποσά από
τις κρατικές επιδοτήσεις

Στο όνοµα της εξυπηρέτησης των χαρα-
κτηρισµένων ως «άγονων γραµµών» οι κρατι-
κές επιδοτήσεις - µόνο για το 2012 ανέρχονται

σε 125.000.000 ευρώ - Συνολικά για την πε-
ρίοδο 2003 - 2012 εφαρµογής του αντιλαϊκού
κανονισµού 3577/92 της ΕΕ - νόµος
2932/2001 για την απελευθέρωση των ακτο-
πλοϊκών συγκοινωνιών, έχουν δοθεί τεράστια
ποσά στους εφοπλιστές από κρατικές επιδο-
τήσεις για τις «άγονες γραµµές».

Η ανεπάρκεια των συγκοινωνιών και τα
πανάκριβα ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτή-
ρια  δηµιουργούν προβλήµατα στην οικονοµία
των νησιών, στα λαϊκά στρώµατα που διατη-
ρούν ορισµένες δραστηριότητες (τουρισµός,
γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, µεταποιητικές
βιοτεχνίες κ.α.). 

Γενικότερα η αντιλαϊκή πολιτική, που ήδη
εφαρµόζεται, σε συνδυασµό µε τα νέα µέτρα-
φωτιά που ψηφίστηκαν πρόσφατα στη Βουλή
(3ο µνηµόνιο) ή σχεδιάζονται (αναδιάρθρωση
της ακτοπλοΐας, κατάργηση της µείωσης κατά
30% του ΦΠΑ για τα νησιά του Αιγαίου κ.ά.)
θα έχουν ακόµα πιο σκληρές επιπτώσεις ιδι-
αίτερα στη ζωή των νησιωτών και θα συµβά-
λουν στην παραπέρα ερήµωση των νησιών,
µε ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Η αντιµετώπιση των οξυµµένων προβλη-
µάτων των εργαζόµενων, των λαϊκών στρω-
µάτων (εξασφάλιση µόνιµης σταθερής

εργασίας µε αξιοπρεπή µισθό και σύνταξη,
δωρεάν υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, στή-
ριξη της αγροτιάς, η ανάπτυξη του τουρισµού,
επίλυση του συγκοινωνιακού προβλήµατος,
αντιµετώπιση των προβληµάτων ενεργειακής
επάρκειας, υδροδότησης, των αναγκαίων
υποδοµών) απαιτούν ριζικές αλλαγές. 

Απαιτούν ανάπτυξη που θα έχει κριτήριο
την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και όχι
το κέρδος των µονοπωλίων. Σ’ αυτή την κα-
τεύθυνση µπορούν να αξιοποιηθούν οι φυσι-
κοί πόροι και οι πλουτοπαραγωγικές
δυνατότητες για να ικανοποιηθούν οι σύγχρο-
νες ανάγκες της λαϊκής οικογένειας.

Καλούµε   τους  εργαζόµε-
νους  και τα άλλα λαϊκά

στρώµατα   να συµβάλουν µε τη
µαζική συµµετοχή  τους στην
ενδυνάµωση  της λαϊκής συµ-
µαχίας και του αγώνα  για τη
διεκδίκηση  του παρακάτω
ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ της
πρωτοβουλίας:
�Ενιαίος, δηµόσιος φορέας ακτο-
πλοϊκών και αεροπορικών συγκοι-
νωνιών, που θα λειτουργεί µε
κριτήριο την ικανοποίηση των σύγ-
χρονων αναγκών των νησιών  και
γενικότερα του λαού µας και όχι το

κέρδος των εφοπλιστών.
�Πλοία σύγχρονα και ασφαλή, αξιοποιώντας

και διεύρυνση της ναυπηγοεπισκευαστικής
δραστηριότητας, που θα υπηρετεί πρώτα και
κύρια τις κοινωνικές ανάγκες, για θαλάσσιες
µεταφορές, µε διασφάλιση της δουλειάς των
ναυτεργατών µε συγκροτηµένα δικαιώµατα
(ΣΣΕ, Κοινωνική Ασφάλιση, συνδικαλιστική
οργάνωση)  και βελτίωση – κατοχύρωση των
δικαιωµάτων τους. Όχι στην άρση του Κα-
µποτάζ.
�Απρόσκοπτη και τακτική σύνδεση (ακτο-
πλοϊκή και αεροπορική) των νησιών µας µε-
ταξύ τους και µε την ηπειρωτική Ελλάδα.
�Ουσιαστική µείωση των ναύλων µεταφοράς
επιβατών – οχηµάτων – εµπορευµάτων,
χωρίς η µείωση να αντισταθµιστεί µε επιδοτή-
σεις, ή µε άλλους τρόπους, στον Κρατικό Προ-
ϋπολογισµό. Κατάργηση των φόρων στα
αεροδρόµια και λιµάνια.
�∆ωρεάν εισιτήρια για τους άνεργους, ειδικές
τιµές για ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες (συ-
νταξιούχοι, ΝΑΤ, πολύτεκνοι, φοιτητές, φαντά-
ροι, ΑΜΕΑ).
�Βελτίωση των λιµενικών εγκαταστάσεων ορι-
σµένων νησιών – µε ευθύνη του κράτους –
που σήµερα είναι  σε απαράδεκτη κατάσταση.

�Καµία παραχώρηση λιµανιών, αεροδροµίων,
µαρίνων, νησιών, βραχονησίδων σε ιδιώτες.
�Κατάργηση των νόµων για την ιδιωτικοποί-
ηση της ναυτικής εκπαίδευσης. Άµεση, έκτα-
κτη χρηµατοδότηση για τις ανάγκες των ΑΕΝ,
επαναφορά της σίτισης, της κάρτας µειωµένου
εισιτηρίου (πάσο) των σπουδαστών και εξα-
σφάλιση της ναυτολόγησης για τα εκπαιδευ-
τικά ταξίδια. Βελτίωση των όρων εκπαίδευσης
των ναυτικών ΕΠΑΛ, κάλυψη όλων των υλικο-
τεχνικών υποδοµών.
�Πάλη για ένα ενιαίο δηµόσιο φορέα της ναυ-
πηγοεπισκευαστικής βιοµηχανίας, ο οποίος
θα στηρίζει και θα συνεργάζεται µε τους αντί-
στοιχους φορείς στις µεταφορές, στην ενέρ-
γεια, στην µεταποίηση. Για να εξασφαλιστεί η
πλήρης σταθερή εργασία, η προστασία του
περιβάλλοντος, η υγεία των εργαζοµένων, η
κάλυψη των αυξανόµενων λαϊκών αναγκών,
µε κεντρικά σχεδιασµένη χρησιµοποίηση και
ανάπτυξη των σηµερινών υποδοµών των ναυ-
πηγείων.

Σχεδιάζουµε τη δράση µας µε  πλατύ
άνοιγµα  µε ανακοίνωση  - κάλεσµα

προς τους  εργαζόµενους  στους   τόπους δου-
λειάς  και στις  λαϊκές  γειτονιές   στα νησιά  και
στα λιµάνια της ηπειρωτικής χώρας.

Περιφερειακές συσκέψεις - αγωνιστικές  κι-
νητοποιήσεις µε τη συµµετοχή   εργαζοµένων
των σωµατείων και των Λαϊκών Επιτροπών
των κατοίκων των νησιών   και  συντονισµός
πανελλαδικής δράσης 

Κάλεσµα στους  φτωχούς αγρότες και τους
µικροεπαγγελµατίες, βιοτέχνες και εµπόρους
για την αποµυθοποίηση της κατάστασης µε τις
επενδύσεις της COSCO, και των άλλων µονο-
πωλίων, για την απελευθέρωση της κρουαζιέ-
ρας και της ακτοπλοΐας.

Κοινή  δράση µε µικρούς επιχειρηµατίες
που δραστηριοποιούνται  στη  ναυπηγοεπι-
σκευαστική Ζώνη Περάµατος  και  τους  µι-
κρούς αυτοαπασχολούµενους   επαγγελµατίες
στους συναφείς   κλάδους της ναυτιλίας.

Κινητοποιήσεις (απεργίες, διαδηλώσεις,
παραστάσεις  διαµαρτυρίας, κ.α.) και εναλ-
λαγή µορφών πάλης. µε τη στήριξη του
ΠΑΜΕ, της ΠΑΣΕΒΕ, της ΠΑΣΥ, του ΜΑΣ, της
ΟΓΕ, προς τον υπουργό ναυτιλίας  την
Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και στις άλλες
εφοπλιστικές ενώσεις, στον ΟΛΠ. Κεντρική εκ-
δήλωση  για τις εξελίξεις στη ναυτιλία  στον
Πειραιά

Καλούµε τους φορείς που συµµετείχαν
στη σύσκεψη και συµφώνησαν µε την
απόφαση να αναπτύξουν δράση µε βάση
την απόφαση.  

ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 
ΛΕΣΒΟΥ, ΣΑΜΟΥ, Β. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΤΑ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 10 ΝΟΕΜΒΡΗ 2012
γγιιαα  ττιιςς  εεξξεελλίίξξεειιςς  σσττηηνν  ΑΑκκττοοππλλοοΐΐαα,,  ττηη  ΝΝααυυππηηγγοοεεππιι--

σσκκεευυαασσττιικκήή  ΒΒιιοοµµηηχχααννίίαα  κκααιι  τταα  ΛΛιιµµάάννιιαα

Σε άµεσο κίνδυνο τέ-
θηκε η ζωή 113 επι-

βατών και 87 ναυτεργατών,
όταν ξηµερώµατα της Τρί-
της 20 Νοέµβρη ξέσπασε
πυρκαγιά στο Ε/Γ – Ο/Γ
πλοίο «ΚΡΗΤΗ ΙΙ» της
ΑΝΕΚ ενώ αυτό ήταν εν
πλω και βρισκόταν 4-5 ναυ-
τικά µίλια νότια από το νέο
λιµάνι της Πάτρας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε
στο πάνω ανοιχτό κατά-
στρωµα οχηµάτων του
34χρονου πλοίου και από
τις πρώτες ενδείξεις φαίνε-
ται ότι πιθανή αιτία είναι να
σηµειώθηκε βραχυκύκλωµα
σε κάποια νταλίκα.

Το πλοίο κατέπλευσε
στο λιµάνι της Πάτρας,
όπου αποβίβασε επιβάτες
και οχήµατα, από τα οποία
σύµφωνα µε τις υπάρχου-
σες πληροφορίες τουλάχι-
στον 17 τράκτορες µε
επικαθήµενα έχουν υποστεί
υλικές ζηµιές. 

Η φωτιά τέθηκε υπό
έλεγχο το µεσηµέρι. Εκτός
από τα πυροσβεστικά µέσα

του πλοίου, υπήρξε η συν-
δροµή πλωτών και χερ-
σαίων µέσων της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Πατρών. 

Η µικρή απόσταση από
το λιµάνι βοήθησε ώστε το
πλοίο να προσεγγίσει σύ-
ντοµα την προβλήτα. Ποιες
όµως θα ήταν οι συνέπειες
αν το πλοίο βρισκόταν αρ-
κετά µίλια από το λιµάνι, τη
στιγµή που η κυβέρνηση
προχωράει σε παροπλι-
σµούς πυροσβεστικών
πλοιαρίων;

Η ανακοίνωση του
υπουργείου ∆ηµόσιας
Τάξης, λίγες µέρες πριν, για
τον παροπλισµό των 3 πυ-
ροσβεστικών πλοιαρίων
« Μ Α Ρ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ » ,
«ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ», «ΜΕΖΙ-
ΝΗΣ», αναδεικνύει τους κιν-
δύνους που δηµιουργεί η
κυβερνητική πολιτική που
απαξιώνει, καταργεί και εκ-
χωρεί υποδοµές και υπηρε-
σίες κοινωνικής πολιτικής
και προστασίας στο κεφά-
λαιο. 

Υπογράφω, απαιτώ, διεκδικώ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ
Η απαίτηση να συζητηθεί και να ψηφι-
στεί στην Ολοµέλεια της Βουλής η πρό-

ταση νόµου του ΚΚΕ πρέπει να γίνει
ακόµη πιο ισχυρή. 

Την κατάργηση όλων των Μνηµονίων,
των Εφαρµοστικών Νόµων και των 

∆ανειακών Συµβάσεων, έχει χρέος να 
τη στηρίξει κάθε εργαζόµενος, νέος, 

γυναίκα. 

Όλοι αυτοί που θέλουν να πουν το 
δικό τους ΟΧΙ στην εξαθλίωση για τα

συµφέροντα της πλουτοκρατίας 
και της Ε.Ε. 

Συλλογή υπογραφών από τα ταξικά 
σωµατεία και στο διαδίκτυο:

km.kke.gr ή 
katargisimnimonion.kke.gr 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
«ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ»

Συνάδελφοι, η ∆ιοίκηση του
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ σας καλεί να πάρετε
µέρος στην 2η Τακτική Γενική Συνέ-
λευση  των µελών, που θα γίνει
στις 26/11/2012   ηµέρα ∆ευτέρα
και ώρα 10:30 το πρωί στην αί-
θουσα συνεδριάσεων της Ένωσης,
Νοταρά 108, 1ος όροφος,    στον
Πειραιά, µε τα παρακάτω θέµατα:
1. Απολογισµός

Προγραµµατισµός ∆ράσης
1. Εκλογή 

Εξελεγκτικής Επιτροπής
1. Ψηφίσµατα

Σε περίπτωση µη απαρτίας η
Γενική Συνέλευση θα πραγµατο-
ποιηθεί στις 29/11/2012, ηµέρα
Πέµπτη και ώρα 10:30 στον ίδιο
χώρο.

ΗΒ’ Γενική Συνέλευση της
ΠΕΜΕΝ που πραγµατο-

ποιήθηκε 21 Νοέµβρη 2012, ανέ-
δειξε τις συνθήκες που
διαµορφώνονται από την καπιταλι-
στική κρίση, την κλιµάκωση της
επίθεσης σε βάρος του συνόλου των
δικαιωµάτων των ναυτεργατών,
των εργαζοµένων, από την αντι-
λαϊκή πολιτική του κεφαλαίου, της
Ε.Ε. της κυβέρνησης Ν∆ - ΠΑΣΟΚ
- ∆ΗΜΑΡ, µε όχηµα την ∆ανειακή
Σύµβαση, τα µνηµόνια, τους εφαρ-
µοστικούς νόµους.

Καλούµε τους Μηχανι-
κούς, τους ναυτεργάτες, τους
εργαζόµενους, να οργανώ-
σουν τις δυνάµεις τους και
να αναπτύξουν την πάλη
τους ενάντια σε αυτή την πο-
λιτική για να ανοίξει ο δρό-
µος για την αντιµετώπιση
των λαϊκών προβληµάτων. 

Αυτή η πολιτική οξύνει
τους ενδοϊµπεριαλιστικούς
ανταγωνισµούς, η χώρα µας
βρίσκεται στο επίκεντρο των
εξελίξεων µε ευθύνη των κυ-
βερνήσεων που συµµετέχουν στους
σχεδιασµούς του ΝΑΤΟ, της Ευρω-
παϊκής Ένωσης.

Οι εστίες πολέµου στη Λωρίδα
της Γάζας και τη Συρία, οι πολεµι-
κές ασκήσεις του ΝΑΤΟ στην ευ-
ρύτερη περιοχή µε την συµµετοχή
της χώρας µας, το µποϋκοτάζ στο
Ιράν, συνθέτουν την προετοιµασία
για γενικευµένη καταστροφή των
λαών στην ευρύτερη περιοχή της
Ανατ. Μεσογείου, της Μέσης Ανα-
τολής µέχρι τον κόλπο του Περσι-
κού, για τον έλεγχο των
πλουτοπαραγωγικών πηγών και φυ-
σικών πόρων.  

Η κατάσταση της εργατική
τάξης, των ναυτεργατών, των εργα-
ζοµένων, των λαϊκών στρωµάτων,
επιδεινώνεται ραγδαία µε το τσάκι-
σµα των ΣΣΕ, την αύξηση της

«µαύρης» ανασφάλιστης εργασίας,
την ανεργία που θα γιγαντώσει το
επόµενο διάστηµα από το κλείσιµο
επιχειρήσεων και απολύσεων, την
χειροτέρευση των παροχών σε
υγεία – παιδεία, την ένταση της φο-
ροληστείας σε βάρος του λαϊκού ει-
σοδήµατος.

Ξεπουλάνε την δηµόσια περιου-
σία στις ορέξεις του κεφαλαίου, στη
πρώτη γραµµή τα λιµάνια που απο-
τελούν πύλες εισόδου και εξόδου
της χώρας, είναι κρίκοι στρατηγικής
και εθνικής σηµασίας, υλοποιού-

νται συνδυασµένες οικονοµικές
δραστηριότητες, στις µεταφορές,
στην ενέργεια, στον τουρισµό, στην
αλιεία, την αγροτική οικονοµία. 

Οι συνέπειες θα είναι µεγάλες
και µόνιµες, για τους ναυτεργάτες,
τους λιµενεργάτες, τους εργάτες της
Ν/Ζ, τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται µέσα και
έξω από τα λιµάνια, συνολικά για
τα λαϊκά στρώµατα, ιδίως των νη-
σιών και των παράκτιων περιοχών
σε βάρος των λαϊκών αναγκών και
των κυριαρχικών δικαιωµάτων της
χώρας.

Ο «κοινωνικός διάλογος για την
ναυτεργασία» που επιχειρεί  ο ΥΝΑ
αποτελεί απάτη, επιδιώκει µέσα
από τον «κοινωνικό διάλογο» να
εφαρµοστούν στις αρχές του 2013,
τα νέα αντιλαϊκά µέτρα στη ναυτι-

λία και στους συναφείς κλάδους. 
Στο συνέδριο της ΠΝΟ που θα

πραγµατοποιηθεί στις 3 και 4  ∆ε-
κέµβρη 2012, οι ταξικές δυνάµεις
θα αναδείξουν για άλλη µια φορά
ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη ο
εκδηµοκρατισµός του Ναυτεργατι-
κού Συνδικαλιστικού κινήµατος και
της ναυτεργατικής νοµοθεσίας.
Αυτό πρέπει να γίνει υπόθεση του
κάθε ναυτεργάτη, ότι µέσα από την
οργανωµένη πάλη θα ανατραπεί ο
αρνητικός συσχετισµός δύναµης
στα ναυτεργατικά σωµατεία για την

ενίσχυση του ταξικού ναυ-
τεργατικού συνδικαλιστικού
κινήµατος.

Η Γενική Συνέλευση
ενέκρινε τους αγώνες που
αναπτύξαµε το προηγούµενο
διάστηµα, οι ναυτεργάτες, οι
εργαζόµενοι, µε τις ταξικές
δυνάµεις του ΠΑΜΕ,
έχουµε πολύτιµη παρακατα-
θήκη, η ανάκληση της πολι-
τικής επιστράτευσης από το
Υπουργείο Ναυτιλίας και τα
συναρµόδια υπουργεία έχει

καταργηθεί στην πράξη µε τους 31
απεργιακούς αγώνες µετά τις 29
Νοέµβρη του 2010 που επιβλήθηκε.

Η ελπίδα και η προοπτική της
εργατικής τάξης, των ναυτεργατών,
των εργαζοµένων βρίσκεται στο
δρόµο της ανυπακοής και της σύ-
γκρουσης µε την εξουσία του κεφα-
λαίου, να γίνουν κυρίαρχοι στη δική
τους εξουσία που θα υπηρετεί τις
ανάγκες της εργατικής λαϊκής οικο-
γένειας.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιο-
δοτεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
της ΠΕΜΕΝ, να πάρει όλα τα ανα-
γκαία µέτρα, να εκτιµήσει και να
αποφασίσει για απεργιακές κινητο-
ποιήσεις, καλούµε όλες τις συνδι-
καλιστικές ενώσεις να οργανώσουν
την αντίσταση και τους απεργια-
κούς αγώνες.

ΠΥΡΚΑΓΙΑ στο Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο «ΚΡΗΤΗ ΙΙ»
αναδεικνύει τους κινδύνους από τις 

ελλείψεις σε πλωτά µέσα πυρόσβεσης

ΝΑΥΤΙΚΑ...ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

(Συνέχεια από τη σελ. 1)

Σκληρή απεργιακή µάχη σε ολόκληρη
τη χώρα έδωσαν χιλιάδες και χιλιάδες

εργάτες, που ύψωσαν ανάστηµα στην ωµή
τροµοκρατία εργοδοσίας και κυβέρνησης,
συµπαρατάχτηκαν µε το ΠΑΜΕ διαδηλώνο-
ντας  βροντερά: «Εµπρός λαέ ξεσηκω-
µός, στα µέτρα της κυβέρνησης κανείς
συµβιβασµός»!

Στην Αθήνα, η απεργιακή µάχη ξεκίνησε
από τα χαράµατα. Ένα γιγαντοπανό µε την
υπογραφή του Συνδικάτου Χρηµατοπιστωτι-
κού Συστήµατος Αττικής και του ΠΑΜΕ, που
απλώθηκε στην πρόσοψη της τράπεζας Πει-
ραιώς στην πλατεία Κοραή σηµείωνε: «600
δισ. φυλάνε στην Ελβετία - Καµία θυσία
για τη πλουτοκρατία»!

Την ώρα που, µέσα στη Βουλή, σύσσωµα
τα κόµµατα του ευρωµονόδροµου και της
ανταγωνιστικότητας καλούσαν το λαό να
σκύψει το κεφάλι για να σωθούν τα µονο-
πώλια, σε ολόκληρη τη χώρα ηχούσε στε-
ντόρεια η φωνή χιλιάδων και χιλιάδων
απεργών, διαδηλωτών από εργατικές-λαϊκές
οικογένειες µε τις σηµαίες του ΠΑΜΕ, της
ΠΑΣΕΒΕ, της ΠΑΣΥ, του ΜΑΣ και της ΟΓΕ :
«Εργάτη µη δεχτείς τη σύγχρονη σκλα-
βιά, µπορείς να καταργήσεις νόµους κι
αφεντικά» και «Καµιά θυσία για την
πλουτοκρατία, την κρίση να πληρώσει η
ολιγαρχία»!

Στο οργανωµένο όργιο καταστολής, η
πορεία του ΠΑΜΕ δε διαλύθηκε. Ο στόχος να
σκορπίσουν τα µπλοκ του ΠΑΜΕ δεν τους
πέρασε, δεν πέτυχαν το σκοπό τους. Οι ερ-
γάτες και τα λαϊκά στρώµατα δεν πρέπει να
τροµοκρατηθούν από την όξυνση της βίας
που θα ακολουθήσει. Είναι όρος για την
ανάταση και την ανασύνταξη του κινήµατος.

Στον Πειραιά η πρώτη µέρα της 48ωρης
απεργίας χαρακτηρίστηκε από τη µαζικότητα
της απεργιακής διαδήλωσης, που καταγρά-
φηκε ως µία από τις µεγαλύτερες που έχει
«δει» η πόλη, ενώ το πανό της Γραµµατείας
ΠΑΜΕ µε τις φράσεις «Όχι άλλες θυσίες
για την πλουτοκρατία. Μπορούµε να ζή-
σουµε χωρίς µνηµόνια και έξω από την
ΕΕ» έδινε το στίγµα. Ακολούθησε δυναµική
πορεία στους κεντρικούς δρόµους του Πει-
ραιά που κατέληξε στο λιµάνι ενισχύοντας
την περιφρούρηση στα καράβια.

ΓΣΕΕ - Α∆Ε∆Υ: Βαθιά υπόκλιση 
σε ΕΕ και «ανταγωνιστικότητα»

Σε υποταγή στην ΕΕ και στις ανάγκες
των µονοπωλίων κάλεσαν τους ερ-

γάτες οι ηγεσίες σε ΓΣΕΕ και Α∆Ε∆Υ
(ΠΑΣΚΕ, ∆ΑΚΕ και συνδικαλιστικές παρατά-
ξεις του ΣΥΡΙΖΑ) από την ιδιαίτερα µικρή
απεργιακή συγκέντρωση στο Πεδίο του
Άρεως.

Στο ψήφισµά τους προβάλλεται το αί-
τηµα «να προωθηθεί η ανάπτυξη, η απα-
σχόληση και η κοινωνική συνοχή». ∆ηλαδή,
να ληφθούν µέτρα για καπιταλιστικές επεν-
δύσεις, που θα δηµιουργήσουν ελάχιστες
θέσεις εργασίας, χωρίς δικαιώµατα, µε µι-
σθούς πείνας και να εξασφαλιστεί κοινωνική
ειρήνη, που τόσο ποθούν οι εργοδότες. Απο-
δέχονται την ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Κε-
ντρική Τράπεζα - τα 2/3 της τρόικας και
βασικά όργανα χάραξης και εφαρµογής των
βάρβαρων µέτρων - «ευχόµενοι» «αλλαγή
των πολιτικών (...) µε στόχο την ανάπτυξη,
την απασχόληση, την κοινωνική πολιτική και
την οικονοµική ενοποίηση της Ευρώπης»!

Ένας από τους οµιλητές στη συγκέ-
ντρωση ΓΣΕΕ - Α∆Ε∆Υ ήταν και ο πρόεδρος
της Ένωσης Ναυτών Α. Νταλακογιώργος
(ΣΥΡΙΖΑ), που «κατηγόρησε» το ΠΑΜΕ για
κοµµατική περιχαράκωση και ανθενωτική
δράση. Λίγο µετά ξεκαθάρισε ότι η παράταξή
του καλεί σε ενότητα για πάλη µε αίτηµα,
π.χ., τη διαγραφή µέρους του χρέους. ∆η-
λαδή, να φορτωθεί στις πλάτες του λαού ένα
µέρος του (όταν στο σύνολό του αυτό δεν
το προκάλεσε ο λαός αλλά το κεφάλαιο και
οι κυβερνήσεις του). Ανατροπή της µνηµο-
νιακής πολιτικής και της κυβέρνησης που
την εφαρµόζει (ζητώντας ουσιαστικά να
έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση και να δια-
πραγµατεύεται αυτός µε την τρόικα).
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Συνάδελφοι Μάγειροι, ναυτεργάτες,
Τα τελευταία 2,5 χρόνια  η Ελληνική κοι-

νωνία βιώνει µια πρωτοφανή κρίση που έχει
αλλάξει δραµατικά τις ζωές όλων µας και
βλέπουµε δυστυχώς ότι τείνει να µετατραπεί
σε ανθρωπιστική κρίση αφού εκατοντάδες
χιλιάδες λαϊκές οικογένειες δεν µπορούν
πλέον να ανταπεξέλθουν στις βασικές τους
ανάγκες, κρίση της οποίας το βάθος και τα
αποτελέσµατα είναι απρόβλεπτα για µας,
αλλά και την χώρα µας.

Αυτές τις συνθήκες της καπιταλιστικής
κρίσης, εκµεταλλεύονται σήµερα οι εκπρό-
σωποι του κεφαλαίου για να επιταχύνουν
σχέδια που πριν τη κρίση δυσκολεύονταν να
προωθήσουν, π.χ. κανονισµός 3577/92 της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των σχετικών
νόµων που απελευθερώνει τις εσωτερικές
θαλάσσιες µεταφορές και επιβάλει µισθούς
εργαζοµένων της χώρας από την οποία προ-
έρχονται.

Ειδικά στο χώρο της ναυτιλίας  το αρ-
µόδιο υπουργείο κατ’ εντολή των εφοπλι-
στών, πολύ πριν την κρίση, την δεκαετία
του 80  επικαλούµενοι την ανταγωνιστικό-
τητα, αντικατέστησαν πάνω από 80.000
Έλληνες ναυτεργάτες µε αλλοδαπούς χα-
µηλόµισθους, οδηγώντας τους στο σταυρό
της Ανεργίας και το ΝΑΤ σ’ ένα δρόµο χωρίς
επιστροφή.

Σήµερα ο κλάδος µας πέρα από τα γενι-
κότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το
σύνολο της Ελληνικής κοινωνίας από τις πο-
λιτικές της τρικοµµατικής κυβέρνησης, (ανερ-
γία, χαράτσια, κλοπή συντάξεων,
κατάρρευση του υγειονοµικού συστήµατος,
ανασφάλεια κλπ) κινδυνεύει να χάσει και τις
τελευταίες θέσεις εργασίας στην επιβατηγό
ναυτιλία.

Με τον πιο επίσηµο τρόπο η ένωση των
επιβατηγών πλοίων (ΣΕΕΝ) ζήτησε την µεί-
ωση κατά 30% του ξενοδοχειακού και 15%
µείωση των αποδοχών που προβλέπονται
από την ΣΣΕ κατά την συνάντηση της µε την
ΠΝΟ.

Από την άλλη πλευρά ο Υπουργός
Ναυτιλίας καλεί διάφορους φορείς σ’ ένα
προσχηµατικό διάλογο, για την Ναυτερ-
γασία  και την βιωσιµότητα της Ακτο-
πλοΐας.

Για το πρώτο βασικό Θέµα (ναυτεργα-
σία) βάση διαλόγου και «έµπνευσης» θα
αποτελέσουν  προφανώς ΟΧΙ οι ισχύουσες
Συλλογικές Συµβάσεις αλλά η ∆ιεθνής Σύµ-
βαση Εργασίας που πρόσφατα επικύρωσε
η χώρα µας και διασφαλίζει µεταξύ άλλων τις
ελάχιστες αµοιβές ναυτεργατών παγκο-
σµίως, συζήτηση λοιπόν από το καλύτερο
προς το χειρότερο. Βάση διαλόγου στην
ουσία είναι η πρόταση της Ένωσης  Ελλή-
νων εφοπλιστών για µείωση αποδοχών στα
επίπεδα των τριτοκοσµικών συναδέλφων
µας .

Το δεύτερο Θέµα της διαβούλευσης
είναι η βιωσιµότητα της ακτοπλοΐας κατά
το πρότυπο διαλόγου  της κρουαζιέρας και
τα γνωστά αποτελέσµατα για τους Έλληνες
ναυτεργάτες (άρση του cabotage).
Σιγή ασυρµάτου τηρεί ο Υπουργός για τα
θέµατα που µας απασχολούν όπως:

• Το ΝΑΤ και τη περιουσία του
• Τον Οίκο του ναύτη και την περιουσία του
• Τα ταµεία προνοίας και την περιουσία τους

• Την κλοπή των συντάξεων µας
• Την απαξίωση των Συλλογικών Συµβά-
σεων Εργασίας
• Την επικείµενη αλλαγή στον τρόπο φορο-
λόγησης των ναυτεργατών.
• Για την τύχη των χιλιάδων ανέργων και
των οικογενειών του
• Για τους εκατοντάδες απλήρωτους της
Ακτοπλοΐας

Αυτά δεν είναι θέµατα για διάλογο για
το Υπουργείο, µόνο οι αξιώσεις των ερ-
γοδοτών είναι.

Σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες και
πρωτοφανής συνθήκες, η Ένωση µας µπαί-
νει σε διαδικασία αρχαιρεσιών και συνολικά
η ∆ιοίκηση θέλει να καταστήσει ξεκάθαρο και
έντιµο ότι θα συνεχίσουµε  µε θέσεις και διεκ-
δικητικό πλαίσιο που να ανταποκρίνεται στο
σύνολο των δικαιωµάτων των Μαγείρων,
των ναυτεργατών, των εργαζοµένων. 

Από µόνη της η διοίκηση δεν µπορεί να
αντιπαλέψει µε όποια  µέσα  την κατάσταση
που έχει διαµορφωθεί, βασική προϋπόθεση
η δύναµη που  µας δίνει µόνο η δική σου
συµµετοχή στις διαδικασίες του Σωµατείου,
και η συνεργασία µε εργαζόµενους από
άλλες ειδικότητες της θάλασσας αλλά και του
χερσαίου χώρου, δηµιουργώντας ένα τείχος
αλληλεγγύης µε τις ταξικές δυνάµεις του
ΠΑΜΕ, για τους  αγώνες που έρχονται για να
απαιτήσουµε:

♦ Θέσεις εργασίας και δουλειά για όλους
τους Μαγείρους, τους ναυτεργάτες, µε
Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας, κοινω-
νική ασφάλιση, συνδικαλιστική οργά-
νωση, ενάντια στην άρση του
CABOTAGE, στην “µαύρη” ανασφάλιστη
εργασία.
♦ Προστασία για τους ανέργους και τις
οικογένειες τους
♦ Κατάργηση της ∆ανειακής Σύµβασης,
των Μνηµονίων και των εφαρµοστικών
νόµων.
♦ Κατάργηση των χαρατσιών

Αποτελεί θετική εξέλιξη η συµπό-
ρευση των συνδυασµών “∆ΗΜΟΚΡΑ-
ΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΕΙΡΩΝ” και της
“ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ”, µε
κοινό πλαίσιο δράσης, βασικό κριτήριο η
αντιµετώπιση των οξυµµένων προβλη-
µάτων των Μαγείρων, των ναυτεργατών,
των εργαζοµένων, να δυναµώσει η ταξική
πάλη σε κάθε τόπο δουλειάς, για την
διεκδίκηση και υπεράσπιση του συνόλου
των δικαιωµάτων µας, ενάντια στην πο-
λιτική του κεφαλαίου και την νέα αντι-
λαϊκή καταιγίδα των µέτρων κυβέρνησης,
Ε.Ε, ∆ΝΤ.

Η εµπειρία από τα χρόνια που κύλησαν 
και η ιστορία διδάσκει ότι:

Αυτοί που αγωνίζονται µπορεί 
πρόσκαιρα να χάσουν.

Αυτοί που δεν αγωνίζονται 
είναι ήδη χαµένοι.

Σίγουροι για το δίκιο των αγώνων µας
φωνάζουµε ότι:

Η ∆ΟΥΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΣΤΟΣ

(Συνέχεια από τη σελ. 1)

Ανατρέπεται η ιδεολογική κυριαρχία
εκείνων που λένε ότι «είµαστε κοινωνικοί
εταίροι». Οι εκατοντάδες χιλιάδες
άνεργοι ναυτεργάτες, εργαζόµενοι που
αντιµετωπίζουµε πρόβληµα επιβίωσης,
γνωρίζουµε καλύτερα από τον καθένα ότι
η πίτα των αµύθητων κερδών των βιοµη-
χάνων, των τραπεζιτών, των εφοπλιστών
δεν µοιράζεται µαζί µας που είµαστε οι
παραγωγοί του πλούτου.

Καταδικάζουµε την πολιτική της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και τις πολιτικές δυνά-
µεις που την υπηρετούν, µας στερούν το
δικαίωµα στη δουλειά και χρησιµοποιούν
την κρίση και την ανεργία για να επιβάλ-
λουν, να προωθήσουν τις πιο σκληρές
αντεργατικές εκµεταλλευτικές εργασιακές
σχέσεις. 

Εµείς είµαστε οι παραγωγοί του πλού-
του, εµείς είµαστε η συντριπτική πλειο-
ψηφία, εµείς έχουµε τη δύναµη και θα
επιβάλουµε το δίκιο µας. Για µια ανά-
πτυξη που δεν µπορεί να είναι άλλη από
αυτή που µπορεί να εξασφαλίσει τις
πραγµατικές ανάγκες της εργατικής – λαϊ-
κής οικογένειας.

ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
• Να γίνει πράξη τώρα η απαίτηση της
Επιτροπής Ανέργων Ναυτεργατών και
των         σωµατείων ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝ-
ΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, που έγινε δεκτή από
το ∆Σ του ΓΕΝΕ, να συγκεντρώνονται τα
CREW LIST και να ναυτολογούνται άµεσα
ναυτεργάτες, όπου διαπιστώνονται παρα-
βιάσεις οργανικών συνθέσεων. 
• Η πλειοψηφία του ΓΕΝΕ να αποτελείται
από εκπροσώπους των αντιπροσωπευτι-
κών ναυτεργατικών ενώσεων. 
• Αποστρατικοποίηση, αποµάκρυνση του
ΤΕΝΕΛ από το ΓΕΝΕ.  
• Κατάργηση της αντεργατικής νοµοθε-
σίας, ν. 2687/53 όρος 8 των εγκριτικών
πράξεων νηολόγησης και του Ευρωπαϊ-
κού Κανονισµού 3577/92, που προωθούν
την «µαύρη» ανασφάλιστη εργασία. 
• Επίδοµα ανεργίας 1.120 ευρώ για όλους
τους ανέργους για όσο διαρκεί η ανεργία. 
• Ο χρόνος ανεργίας να υπολογίζεται ως
συντάξιµος χρόνος ασφάλισης. 
• Την πλήρη απαλλαγή των ανέργων από
τη φορολογία για εισόδηµα µέχρι  20.000
ευρώ (δηλαδή οικογενειακό εισόδηµα
40.000 ευρώ). 
• Πλήρη, δωρεάν ιατροφαρµακευτική
περίθαλψη, των ανέργων και των οικογε-
νειών τους, χωρίς όρους και προϋποθέ-
σεις. 
• Να χορηγηθεί δωρεάν κάρτα απεριορί-
στων διαδροµών των ανέργων στα Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς και να ισχύσουν µει-
ωµένα τιµολόγια για τις παροχές των
πρώην ∆ΕΚΟ. Να απαγορευτεί η διακοπή
παροχής ηλεκτρικού, νερού και σταθερού
τηλεφώνου στους ανέργους. 
• Άµεση ναυτολόγηση όλων των ∆οκίµων
όπως προβλέπεται από το Π.∆.
251/1999.
• Απαιτούµε οι ∆όκιµοι να εγγράφονται
στους καταλόγους ανεργίας του ΓΕΝΕ και
να έχουν δικαίωµα επιδόµατος ανεργίας.

Πειραιάς, 28 Νοέµβρη 2012

Ποιοι και γιατί επέβαλαν 
τη στρατιωτική δικτατορία;

Η διακυβέρνηση της χώρας, την 21η Απριλίου
1967, πέρασε από τα αστικά κόµµατα σε τµή-
µατα δυνάµεων του στρατού. Το πραξικόπηµα
έγινε στο όνοµα του υποτιθέµενου “κοµµουνιστι-
κού κινδύνου”. Αποδείχθηκε, για µια ακόµη
φορά, πως ο αντικοµµουνισµός είναι πάντοτε
προποµπός συνολικότερων αντιλαϊκών σχεδίων,
έχει στο στόχαστρο συνολικά το λαό.

Οι λόγοι που επέβαλαν τη δικτατορία ήταν η
εξυπηρέτηση εσωτερικών αναγκών του συστή-
µατος, καθώς υπήρχαν αντιθέσεις ανάµεσα σε
αστικά κόµµατα και το Παλάτι, που υπήρχε
ακόµα και ήταν µέρος του αστικού πολιτικού συ-
στήµατος, αλλά και για να στηριχθούν οι επιδιώ-
ξεις του αµερικάνικου ιµπεριαλισµού στην
περιοχή.

Η εξουσία δεν άλλαξε χέρια, την κρατούσαν
οι καπιταλιστές, τα µονοπώλια. Αυτό που άλλαξε
ήταν η µορφή άσκησής της. Η δικτατορία ήταν
ένα καθεστώς τρόµου - µε εξορίες, βασανιστή-
ρια, φυλακές, εκτελέσεις - που υπεράσπιζε την
εξουσία των µονοπωλίων. Το κεφάλαιο, τα µο-
νοπώλια βγήκαν ενισχυµένα απ’ τη χουντική δια-
κυβέρνηση. Τα κέρδη τους εκτινάχθηκαν, ενώ
εντάθηκε η εκµετάλλευση της εργατικής τάξης,
τσακίστηκε το εργατικό κίνηµα µε το βούρδουλα
της καταστολής.

ΚΚΕ και ΚΝΕ οργανώνουν 
τον αντιδικτατορικό αγώνα

Τα πρώτα χρόνια µετά την επιβολή της δι-
κτατορίας, όταν κυριαρχούσε ακόµα ο φόβος και
η ηττοπάθεια, καθοριστική σηµασία για το σπά-
σιµο αυτού του κλίµατος, για να πάρει κουράγιο
ο λαός είχε η αταλάντευτη στάση των κοµµουνι-
στών απέναντι στους ανακριτές, στους δεσµο-
φύλακες, στους βασανιστές.

Τα θεµέλια της ανασύνταξης του κινήµατος
µπαίνουν το 1968. Το ΚΚΕ ανασυγκροτεί τις πα-
ράνοµες Οργανώσεις του, ξεκαθαρίζει τις γραµ-
µές του απ’ τους οπορτουνιστές που ήθελαν να
το διαλύσουν, συντρίβει τις επικίνδυνες για το
λαό απόψεις τους. Ξεκινά το Μάρτη η κυκλοφο-
ρία του παράνοµου “Ριζοσπάστη”. Λίγους µήνες
µετά, το Σεπτέµβρη, ιδρύεται η ΚΝΕ. Η απόφαση
αυτή σκορπίζει ενθουσιασµό, δίνει κουράγιο στο
λαό. Ταυτόχρονα, ξεκινά και η έκδοση του πα-
ράνοµου “Οδηγητή”.

Με πρωτοβουλία του ΚΚΕ και της ΚΝΕ και
καθώς αναπτύσσονται οι Οργανώσεις τους,
ιδρύονται οι αντιδικτατορικές Οργανώσεις: το
Πανελλήνιο Αντιδικτατορικό Μέτωπο (ήδη απ’ το
Μάη του ‘67), το ΠΑΜ Νέων, η Ενιαία Συνδικα-
λιστική Αντιδικτατορική Κίνηση - ΕΣΑΚ (τον
Απρίλη του ‘68), η Αντιδικτατορική Φοιτητική
Ένωση Ελλάδας - Αντι-ΕΦΕΕ και η Μαθητική
Οργάνωση ∆ηµοκρατικής Νεολαίας Ελλάδας -
ΜΟ∆ΝΕ.

Το χρονικό του αγώνα

Σε πρώτη φάση, ο αγώνας είχε διάφορες
µορφές: ∆ιαβήµατα, υποµνήµατα, διακίνηση του
παράνοµου Τύπου, προπαγανδιστική δουλειά µε
πέταγµα τρικ, αναγραφή συνθηµάτων και µετά-
δοση ηχογραφηµένων µηνυµάτων, κινητοποιή-
σεις µε οικογένειες κρατουµένων κατά των
βασανιστηρίων.

Στα τέλη του 1971 και καθώς εξελίσσεται διε-
θνής καπιταλιστική οικονοµική κρίση (η λεγόµενη
“πετρελαϊκή”), ο αντιδικτατορικός αγώνας αρχί-
ζει να σηµειώνει άνοδο.

Ιδιαίτερα το 1973, υπάρχουν σοβαρές αντι-
δράσεις απ’ την εργατική τάξη. Στην πρώτη
γραµµή µπαίνουν διεκδικήσεις για τα µεροκά-
µατα, τα ωράρια, τις συνδικαλιστικές ελευθερίες.
Οργανώνονται απεργίες στους τυπογράφους
της Αθήνας, στους αλιεργάτες της Καβάλας,
στους τεχνικούς της “Ολυµπιακής”, στη ∆ΕΗ κ.α. 

Κινητοποιήσεις οργανώνονται απ’ τους φοι-
τητές - σπουδαστές, που είχαν περισσότερες δυ-
νατότητες νόµιµης και ηµινόµιµης δράσης.

Απ’ το 1972, ξεκινούν κινητοποιήσεις, µε
αιχµή το αίτηµα της διεξαγωγής γνήσιων σπου-
δαστικών εκλογών. Το 1973, µε αφορµή τον “κα-
ταστατικό χάρτη” της Ανώτατης Παιδείας που
προωθούσε η χούντα, οι αγώνες κλιµακώνονται.
Το Φλεβάρη, οι φοιτητές καταλαµβάνουν τη Νο-
µική για δύο µέρες. Μέσα στους µήνες Μάρτη -
Απρίλη γίνονται καταλήψεις στην Ιατρική, ξανά
στη Νοµική, διάφορες κινητοποιήσεις σε άλλες
σχολές της Αθήνας, της Πάτρας, της Θεσσαλονί-
κης.

Αγωνιστικές κινητοποιήσεις οργανώνονται
και από τους αγρότες, γίνονται συλλαλητήρια
εναντίον των απαλλοτριώσεων γης που εφαρ-
µόζονταν για την εξυπηρέτηση των µονοπωλίων. 

Παράλληλα, πραγµατοποιούνται και εκδη-
λώσεις µε καθαρά πολιτικό - αντιδικτατορικό χα-
ρακτήρα. Τέτοιες µέρες κινητοποίησης του λαού
ήταν η 28η Οκτώβρη του ‘72, η επέτειος του πρα-
ξικοπήµατος το ‘73, η Πρωτοµαγιά του ‘73, η νυ-
χτερινή διαδήλωση µετά το σχηµατισµό της
κυβέρνησης Μαρκεζίνη.

Η ανάπτυξη του αντιδικτατορικού αγώνα, βέ-
βαια, δεν προέκυψε µόνο απ’ το ανέβασµα των
µορφών πάλης, αλλά και µε την όξυνση της ιδε-
ολογικοπολιτικής διαπάλης. Είχε µεγάλη σηµα-
σία, για να προχωρήσει το κίνηµα µπροστά, να
ηττηθούν οι απόψεις που ήθελαν συµβιβασµό µε
τη χούντα, στη λογική του µικρότερου κακού, του
ρεαλισµού της υποταγής. Βασικός φορέας
αυτών των απόψεων ήταν ο πρόγονος του ση-
µερινού ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ, το λεγόµενο “ΚΚΕ Εσω-
τερικού”.

Μέσα απ’ αυτή τη διαδροµή, φτάνουµε στο
Νοέµβρη του ‘73 και την κατάληψη του Πολυτε-
χνείου, που δεν ήρθε σαν ξέσπασµα, σαν “κε-
ραυνός εν αιθρία”, αλλά ήταν το επιστέγασµα και
η κορύφωση όλης της προηγούµενης αγωνιστι-
κής πορείας του λαού και της νεολαίας.

Ο ξεσηκωµός 
του Πολυτεχνείου

Το απόγευµα της Τετάρτης 14 Νοέµβρη, ξε-
κινά η κατάληψη του Πολυτεχνείου. Φτιάχνεται
ο πρώτος ραδιοφωνικός ποµπός, αρκετός κό-
σµος µαζεύεται γύρω απ’ το Πολυτεχνείο ως το
βράδυ.

Την επόµενη µέρα, η Κοµµατική Οργάνωση
Αθήνας καλεί τους εργαζόµενους και τους νέους
να κατέβουν µαζικά στο Πολυτεχνείο. Από εκείνη
τη στιγµή, η κατάληψη του Πολυτεχνείου καθώς
ενώνεται µε το εργατικό - λαϊκό κίνηµα αποκτά
χαρακτήρα παλλαϊκού ξεσηκωµού. ∆ίπλα στο
σύνθηµα “Ψωµί - Παιδεία - Ελευθερία”, δυνάµω-
ναν και τα “Έξω οι ΗΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ” και “Κάτω
η Χούντα”. Το µήνυµα ήταν πολιτικό, ανατρε-
πτικό, αντιιµπεριαλιστικό.

Ο ρόλος του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, παρά τις ελ-
λείψεις που παρουσιάστηκαν, ήταν σηµαντικός
και πολλές φορές καθοριστικός.

Η 16η Νοέµβρη ήταν η µέρα της κορύφωσης
της εξέγερσης. Οι φοιτητές της Θεσσαλονίκης και
της Πάτρας προχωρούν και αυτοί σε καταλήψεις.
Στην Αθήνα, χιλιάδες λαού κατεβαίνουν µε
πυκνά και µεγάλα µπλοκ στο Πολυτεχνείο. Οι οι-
κοδόµοι και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι έχουν τα µα-
χητικότερα µπλοκ. Περίπου 150.000 λαού είναι
στους δρόµους. Η αστυνοµία χτυπά το λαό,
χωρίς να µπορεί να διαλύσει τις διαδηλώσεις.
Αργά το απόγευµα, πέφτουν οι πρώτοι νεκροί.
Ξηµερώµατα της 17ης Νοέµβρη, τα τανκς κυ-
κλώνουν το Πολυτεχνείο. Στις 3 το πρωί, ένα απ’
τα τανκς πέφτει πάνω στην πύλη του Πολυτε-
χνείου. 

Η θυσία δεν πήγε χαµένη: Άνοιξε ο δρόµος
για την κατάρρευση της δικτατορίας, χιλιάδες
νέοι και νέες, απ’ το παράδειγµα του Πολυτε-
χνείου διαπαιδαγωγήθηκαν µε τα ιδανικά του
αγώνα, της οργανωµένης απειθαρχίας και ανυ-
πακοής.

Οργανωνόµαστε 
για την ανατροπή!

Όλη η 7χρονη αντιδικτατορική πάλη του
λαού µας, ο παλλαϊκός ξεσηκωµός του Πολυτε-
χνείου απέδειξαν πως κανένας αντιδραστικός
µηχανισµός, όσο κι αν εµφανίζεται παντοδύνα-
µος και αιώνιος, δεν µπορεί να αναµετρηθεί µε
την υπεροχή του οργανωµένου εργατικού - λαϊ-
κού κινήµατος.

Το εργατικό - λαϊκό κίνηµα µπορεί να απο-
κτήσει γιγάντια δύναµη όταν απορρίψει και αφή-
σει τις λογικές διαχείρισης του σηµερινού σάπιου
συστήµατος. Όταν συναντηθεί και γράψει στις
σηµαίες των αγώνων του αιτήµατα ρήξης και
ανατροπής του ίδιου του εκµεταλλευτικού συ-
στήµατος.

Εύκολες λύσεις χωρίς αγώνα και θυσίες ποτέ
δεν έρχονται. Ο µαζικός ηρωισµός καλλιεργείται
πρώτα και κύρια από τους πρωτοπόρους, τους
κοµµουνιστές. Ετσι και σήµερα. Γι’ αυτό χτυπάνε
πρώτα τους κοµµουνιστές για να τους λυγίσουν,
να τους αποκόψουν από το λαό.

Ο λαός ακόµα κι αν είναι “µικρός”, όταν είναι
οργανωµένος και ενωµένος, όταν ξέρει για τι πα-
λεύει και “πολεµά” είναι ανίκητος! Συνεχίζουµε
την πάλη για να ανατρέψουµε τη δικτατορία των
µονοπωλίων, για να κατακτήσει ο λαός την εξου-
σία και να γίνει κυρίαρχος του πλούτου που πα-
ράγει»!

Απ' το µεγάλο ξεσηκωµό του Πολυτεχνείου, το Νοέµβρη του '73 βγάζουµε
συµπεράσµατα: Η εργατική τάξη, ο λαός, η νεολαία, δεν µπορούν να είναι

θεατές στη σφαγή τους. Με την αποφασιστική, την οργανωµένη δράση
τους µπορούν να βάλουν τη δική τους σφραγίδα, να επιβάλουν το δικό
τους δίκιο, ενάντια στο ζυγό των µονοπωλίων και του ιµπεριαλισµού.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΗΗ  ΠΠΑΑΛΛΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΝΝΑΑΥΥΤΤΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΩΩΝΝ  
ΑΑΚΚΥΥΡΡΩΩΣΣΕΕ  ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΡΡΑΑΤΤΕΕΥΥΣΣΗΗ

Οι ναυτεργάτες, από τις 17 ∆εκέµ-
βρη 2009 µέχρι σήµερα έχουν

πραγµατοποιήσει 52 µέρες απεργίας, από
αυτές οι 31 µέρες απεργίας έγιναν µετά
την επιβολή της πολιτικής επιστράτευσης
στις 29 Οκτώβρη 2010. 

Με τον αγώνα τους οι ναυτεργάτες µε
οργανωτή της πάλης τους τις ταξικές δυ-
νάµεις της Ν.Σ.Κ., τα ταξικά σωµατεία,
ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ
- ΠΕΠΡΝ - ΠΕΣ-ΝΑΤ, έχοντας την
έµπρακτη ταξική αλληλεγγύη των δυνά-
µεων του ΠΑΜΕ, ακύρωσαν στην πράξη
το επαίσχυντο αντιδηµοκρατικό µέτρο
καταστολής. 

Η ανάκληση της πολιτικής επιστρά-
τευσης των ναυτεργατών από την σηµε-
ρινή κυβέρνηση, που έγινε 08 Νοέµβρη
2012 µε την Υ207/2012 απόφαση του πρω-
θυπουργού και την 733.10-25/215A/2012
απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας, απο-
τελεί αναγνώριση της αποτυχίας τους να
τροµοκρατήσουν τους ναυτεργάτες. 

Σ’ αυτόν τον δρόµο του αγώνα καλού-
µαστε να συνεχίσουµε πιο αποφασιστικά,
µε καλύτερη οργάνωση, ενάντια στην
λυσσαλέα επίθεση του εφοπλιστικού κε-
φαλαίου, των κυβερνήσεων που υπηρε-
τούν τα συµφέροντά των εφοπλιστών και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης των µονοπω-
λίων.

ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ Ε.Ν.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία, που εµφανίζουν
στην Εισηγητική Έκθεση, σελίδα 127 του
Προϋπολογισµού 2013, στα τρία χρόνια των
Μνηµονίων (2010-2012), τα  «σωτήρια» δά-
νεια που έχουν εκταµιευθεί από την τρόικα
στην Ελλάδα ανέρχονται στα 112,6 δισ.
ευρώ.

Αν θεωρήσουµε, λοιπόν, ότι όντως θα
γίνει η εκταµίευση των 44 δισ. ευρώ, όπως
οι κυβερνώντες τα υπολογίζουν, το σύνολο
των χρηµάτων που θα έχουν «έρθει» στην
Ελλάδα ως απόρροια των Μνηµονίων δε θα
ξεπερνά τα 156,6 δισ. Ευρώ, και τα οποία,
φυσικά, έχουν έρθει για τους τραπεζίτες και
τους κεφαλαιοκράτες και όχι για το λαό. 

Την ίδια περίοδο 2010-2012, σύµφωνα
πάλι µε τα δικά τους στοιχεία (σελίδα 133 του
Προϋπολογισµού 2013), ο ελληνικός λαός
έχει πληρώσει στους ντόπιους και ξένους
«σωτήρες» για τα χρέη των πλουτοκρατών
202,73 δισ. ευρώ! Αυτό αποκαλούν «σωτη-
ρία» της Ελλάδας!

«Έφεραν» 156,6 δισ. ευρώ 
βούτηξαν 202,7 δισ. ευρώ

Μια από τις «προτεινόµενες παρεµβά-
σεις» ...για τη «σωτηρία» της χώρας, κατα-
γράφεται στη σελίδα 34 του «ΜΠ∆Σ», όπου
διαβάζουµε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει να
βάλει χέρι στο... µεγάλο κεφάλαιο και συγκε-
κριµένα στους εφοπλιστές, αυξάνοντας, λέει,
τη φορολόγηση των πλοίων, ώστε µέσα στο
2013 να εισπράξει το... ιλιγγιώδες ύψος των
80 εκατ. ευρώ!

Από αυτούς, δηλαδή, που στο 10µηνο
του 2012 δαπάνησαν πάνω από 3 δισ. δο-
λάρια για την απόκτηση 175 µεταχειρισµέ-
νων πλοίων και που µέχρι το τέλος του
χρόνου υπολογίζεται ότι οι παραγγελίες τους
σε νεότευκτα πλοία θα υπερβούν τα 6 δισ.
δολάρια!

Για να γίνει σαφέστερος ο ταξικός «κανι-
βαλισµός» αυτών που συντάσσουν, ψηφί-
ζουν και εφαρµόζουν τα µνηµόνια, αξίζει να
γίνει µια σύγκριση µε την άλλη «προτεινό-
µενη ρύθµιση» στην αµέσως προηγούµενη
σελίδα 33 του «ΜΠ∆Σ», όπου βλέπουµε ότι
οι «σωτήρες» ...για τον «Εξορθολογισµό κα-
νόνων αποζηµίωσης µετακίνησης για άτοµα
µε αναπηρία» το 2013 θα αφαιρέσουν από
τους αναπήρους κονδύλι ύψους... 82 εκατ.
ευρώ!

Από τους εφοπλιστές 80 εκατ... 
από τους ανάπηρους 82 εκατ.! 

Όταν µιλούν οι ίδιοι
για τη βαρβαρότητά
τους, όταν οµολογούν
µε τον πιο επίσηµο
τρόπο τον ταξικά αδί-
στακτο χαρακτήρα της
πολιτικής τους, τα δικά
µας λόγια περιττεύ-
ουν.

Στην εισηγητική έκ-
θεση του προϋπολογι-
σµού, στη σελίδα 75,
τα λένε όλα σε µια µόλις παράγραφο: Το
2012 έναντι του 2011, από το φόρο εισοδή-
µατος φυσικών προσώπων, δηλαδή από τη
φοροληστεία του ελληνικού λαού, τα έσοδα
«αναµένεται να αυξηθούν κατά 19,9%.

Την ίδια στιγµή, όµως, από τη φορολογία
νοµικών προσώπων, δηλαδή από τη φορο-
λογία των εταιρειών, που έχουν φροντίσει να
τους µειώσουν κι άλλο τους φορολογικούς
συντελεστές επί των κερδών τους, τα έσοδα
«θα εµφανίσουν µείωση κατά 40,4%!

Φόροι:  Συν 20% στους εργάτες, 
µείον 40% στους πλουτοκράτες!

Νοέµβρης 2012

39η ΕΠΕΤΕΙΟΣ
ΠΠΟΟΛΛΥΥΤΤΕΕΧΧΝΝΕΕΙΙΟΟΥΥ
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Συµπληρώθηκαν 94 χρόνια από την
έναρξη του 1ου ιδρυτικού Συνεδρίου του Σο-
σιαλιστικού Εργατικού Κόµµατος Ελλάδας
(ΣΕΚΕ), που στο 3ο έκτακτο συνέδριό του το
1924 µετονοµάστηκε σε Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας. Ενενήντα τέσσερα χρόνια µεγάλων
αγώνων, λαµπρών σελίδων δράσης. 

Κανένα κόµµα δεν µπορεί να υπάρξει για
94 χρόνια µόνο και µόνο γιατί το θέλουν τα
στελέχη και τα µέλη του. Κάτι βαθύτερο πρέ-
πει να καθορίζει αυτήν την µακροβιότητα, ανε-
ξάρτητα της αυξοµείωσης της δύναµής του. Η
αντοχή του σφυρηλατήθηκε µε δεσµούς αίµα-
τος µε την  εργατική τάξη, το λαό.

Σε κάθε επέτειο ίδρυσης του Κόµµατος, το
µυαλό όλων µας πάει σε µεγάλα εθνικής και
διεθνούς σηµασίας γεγονότα που πρωτοστά-
τησε το ΚΚΕ:  Ως εµπνευστής, αιµοδότης και
καθοδηγητής του εθνικοαπελευθερωτικού
αγώνα ενάντια στην ιταλογερµανική και τη
βουλγαρική κατοχή και αργότερα κατά της χού-
ντας. Οδηγός στην κορυφαία στιγµή της ταξι-
κής  πάλης, µέχρι σήµερα στη  χώρα µας: Στον
ένοπλο αγώνα του ∆ΣΕ, που ήταν προσφορά
µε τεράστια πολιτική και ηθική σηµασία, µε
τους κοµµουνιστές αλύγιστους στο εκτελεστικό
απόσπασµα, στις φυλακές και στις εξορίες. 

∆εν ήταν µόνο αυτά. Μέχρι σήµερα δεν
υπάρχει ριζοσπαστική ιδέα, δεν υπάρχει εργα-
τική λαϊκή κατάκτηση, δεν υπάρχει αγώνας
που το ΚΚΕ να µη πρωτοστάτησε ή να έλειψε
από την πρώτη γραµµή. 

Μια άρνηση 
που θα αποδειχτεί ιστορική

Το Κόµµα µας κόντρα στο ρεύµα, αντι-
πάλεψε τις θεωρίες της «ψωροκώσται-
νας», τα περί σωτηρίας τάχα της χώρας
και του λαού µε το σχέδιο Μάρσαλ,  ότι
τάχα η ΕΟΚ θα µας εξασφαλίσει για πάντα
να τρώµε µε «χρυσά κουτάλια». 

Κορυφαία στιγµή στη σύγχρονη πο-
ρεία του αναδεικνύεται η περίοδος του
1968 όταν ο οπορτουνισµός απείλησε την
ύπαρξή του, και ακόµα µεγαλύτερης ση-
µασίας είναι η αλύγιστη στάση του µπροστά σε
µια εξαιρετικά πρωτόγνωρη δύσκολη στιγµή:
Όταν η αντεπανάσταση σάρωσε τις κατακτή-
σεις της Οκτωβριανής Επανάστασης και της
διαµόρφωσης του σοσιαλιστικού συστήµατος
µετά το Β΄ παγκόσµιο πόλεµο στην Ευρώπη
και παγκόσµια.

Από τις πιο σηµαντικές στιγµές της τελευ-
ταίας δεκαετίας, που θα αποδειχθεί τα αµέσως
επόµενα χρόνια ιστορική, αποτέλεσε η άρνησή
µας το Μάιο του 2012 να δηλώσουµε ότι θα
δώσουµε στήριξη σε κυβέρνηση αστικής δια-
χείρισης της κρίσης, µε τη µάσκα «της ενότη-
τας  της αριστεράς» ή κυβέρνησης της
αριστεράς.

Για σκεφθείτε το ΚΚΕ να δίνει ψήφο εµπι-
στοσύνης ή να µετέχει σε µια κυβέρνηση µε
κορµό τον ΣΥΡΙΖΑ, που ενώ στα χαρτιά δεν
αµφισβητεί το µονοπωλιακό-καπιταλιστικό χα-
ρακτήρα της ΕΕ, στην πράξη αµφισβητεί µόνο
τη γερµανική κυριαρχία στην Ευρωζώνη. 

Για σκεφθείτε το ΚΚΕ να στηρίζει ή να µε-
τέχει σε µια κυβέρνηση που κινείται στη
γραµµή της ΕΕ, του ευρωστρατού. Σε µια κυ-
βέρνηση που θεωρεί ότι υπάρχουν καλά µο-
νοπώλια, καλοί καπιταλιστές. 

Ας µας πει έστω και ένας εργαζόµενος
πότε στην σύγχρονη ιστορία είδαµε να επι-
στρέφουν στο λαό κατακτήσεις που πάρθηκαν
πίσω;

Η καπιταλιστική ανάκαµψη 
θα πατήσει στα ερείπια 

των κοινωνικών δικαιωµάτων
Η Ν∆, πρώτη–πρώτη, όλα τα κόµµατα και

ο ΣΥΡΙΖΑ διακηρύσσουν την παραγωγική ανα-
συγκρότηση που θα βάλει την Ελλάδα ξανά
στην τροχιά της ανάπτυξης.

Ποιοι θα αποφασίσουν πού και µε ποιους
όρους θα γίνουν επενδύσεις; Οι καπιταλιστές,
οι µονοπωλιακοί όµιλοι. Ποιο θα είναι το κριτή-
ριο για να γίνει µια επένδυση; Η φθηνή εργα-
τική δύναµη, η ελαστική απασχόληση, η
απασχόληση ελάχιστου χρόνου, η µαζική
ανεργία διαρκείας. Πού θα επενδύσουν, εκεί
που θα βγει το µέγιστο δυνατό κέρδος και όχι
εκεί που απαιτούν οι ανθρώπινες ανάγκες. Η

ανάκαµψη όταν έλθει θα πατήσει επί πτωµά-
των, στα ερείπια των κοινωνικών δικαιωµάτων,
στη σχετική και απόλυτη εξαθλίωση. 

Τέρµα. ∆εν γυρίζουµε πίσω. Όσοι πιστεύ-
ουν ότι µπορεί να ξαναγυρίσουµε έστω στο
2000, το 2009 θα την πάθουν σαν την γυναίκα
του Λοτ. Γι’ αυτό έγιναν τα Μνηµόνια τα πρό-
σφατα και τα αυριανά, για να εξασφαλίσουν
την µέγιστη κερδοφορία σε συνθήκες που ο
καπιταλιστικός ανταγωνισµός θα κλείνει και
νέες επιχειρήσεις σε όφελος των ισχυρότερων.

Η ιστορία του διεθνούς κοµµουνιστικού κι-
νήµατος απέδειξε ότι όταν υποτιµήθηκε ο
οπορτουνισµός, τότε τα ΚΚ δεν µπόρεσαν,
ούτε και σήµερα µπορούν να συµβάλλουν στη
ριζοσπαστικοποίηση, στη σταθερότητα της
πρωτοπορίας, σταθερότητα που είναι απαραί-
τητη και την περίοδο της υποχώρησης, αν θέ-
λεις να ετοιµάσεις την επόµενη αντεπίθεση.

Τώρα, όλα τα κόµµατα µιλάνε για τον κίν-
δυνο του εκφασισµού λόγω Χρυσής Αυγής.
Ενώ η Ν∆ µιλά για τα δύο άκρα, έτσι την βο-
λεύει για να τσακίσει το εργατικό κίνηµα.  Η Ν∆
πολεµά την ΧΑ ως αντισυστηµική δύναµη ενώ
πρόκειται για εφεδρεία του συστήµατος, δεν
µπορεί να µη το καταλαβαίνει αυτό. Για κίνδυνο
εκφασισµού και αντιφασιστικό µέτωπο µιλά και
ο ΣΥΡΙΖΑ λίγο πολύ δηλαδή στην ίδια λογική.
Πάντα πρέπει να υπάρχει ένας κίνδυνος ώστε
ο λαός να παραιτείται από την λογική της
ρήξης και της ανατροπής. Το εργατικό κίνηµα,
η Λαϊκή Συµµαχία, η ταξική πάλη  µε στόχο την
εξουσία, µπορούν  να βάλουν στο περιθώριο
την  Χρυσή Αυγή.

Οδηγούν το λαό να διαλέγει 
µίγµα διαχείρισης 

της καπιταλιστικής κρίσης 
Είναι γεγονός ότι προσωρινά, µπορεί ένα

ετερόκλητο κυβερνητικό σχήµα µε βασική δύ-
ναµη το ΣΥΡΙΖΑ, µόνο του ή µε άλλες πολιτι-
κές δυνάµεις, που δεν είναι απίθανο να
αποτελεί συνάντηση  του  εθνικισµού και του
κοσµοπολιτισµού, να ξαναφέρει την Ν∆ στην
αντιπολίτευση, προσωρινά το υπογραµµί-
ζουµε.

Είναι δυνατόν όµως να ξεχάσουν ιδιαίτερα
οι πιο ώριµες ηλικίες της εργατικής τάξης, των
φτωχών λαϊκών στρωµάτων, την πείρα της πε-
ριόδου όταν η ΕΡΕ ηττήθηκε από την Ένωση
Κέντρου µε τη στήριξη και της Ε∆Α στις εκλο-
γές του 1964; 

Το 1981 ηττήθηκε η Ν∆, όµως η φιλοµονο-
πωλιακή πολιτική δεν έφυγε από την µέση.
Αντίθετα στερεώθηκε η δικοµµατική εναλλαγή
των αστικών κοµµάτων. Σε χρόνο µηδέν το
ΠΑΣΟΚ εγκατέλειψε τις θέσεις του για ΕΟΚ,
ΝΑΤΟ, αµερικανατοϊκές βάσεις.

Το βαρίδι του ΣΥΡΙΖΑ που θα τον οδηγήσει
στον ίδιο δρόµο είναι ότι δεν έχει γραµµή
ρήξης µε τα µονοπώλια, τις καπιταλιστικές επι-
χειρήσεις, την ΕΕ και το ΝΑΤΟ. 

∆εν είναι αντιµονοπωλιακή γραµµή να
µιλάς για τον καζινοκαπιταλισµό, για τη δια-
πλοκή και τις µίζες ως αιτία της κρίσης, είναι
επιφανειακή, λαϊκίστικη  προπαγάνδα που
οδηγεί το λαό να διαλέγει το ένα ή το άλλο
µίγµα διαχείρισης της καπιταλιστικής κρίσης. 

∆εν είναι αντιµονοπωλιακή, αντιιµπεριαλι-
στική, αντικαπιταλιστική κατεύθυνση να διεκδι-
κείς φθηνά δάνεια από την ΕΚΤ για να τα
αρπάξουν οι καπιταλιστικοί όµιλοι. 

Στην ΕΕ και ειδικότερα στην Ευρωζώνη εµ-
φανίζονται δύο βασικά τάσεις, αντιφατικές, φι-
λοµονοπωλιακές και οι δύο: Η µια θέλει την
οµοσπονδοποίηση ή κάτι ανάλογο µε ενί-
σχυση των ενιαίων οργάνων της σε βάρος των
οργάνων στο εθνικό επίπεδο, και η άλλη προ-
βληµατίζεται για τη διάσπαση, για αλλαγή
στρατοπέδου ιµπεριαλιστικής συµµαχίας.

Από τη Ν∆ ως τον ΣΥΡΙΖΑ καλούν το λαό
να στοιχηθεί µε τη µια ή την άλλη τάση, µε τη
µια οµάδα κρατών εναντίον της άλλης. Αυτή η
σηµαία είναι ξένη για το λαό.  Καµία πρόταση
διαχείρισης, είτε υποστηρίζει το ευρώ είτε δεν
φοβάται την δραχµή δεν πρόκειται να ανακου-
φίσει τη ζωή µας, να εξασφαλίσει κοινωνική
λαϊκή ευηµερία και ειρηνική ζωή.

Από τη Ν∆ ως τον ΣΥΡΙΖΑ, όλα τα κόµ-
µατα κρύβουν από το λαό ότι αυξάνουν οι κίν-
δυνοι τοπικών πολεµικών συγκρούσεων στην
ευρύτερη περιοχή. Μια περιοχή που ανοίγει
την όρεξη όλων των παλιών και νέων ιµπερια-
λιστικών κέντρων γιατί έχει πετρέλαιο, φυσικό
αέριο, πρώτες ύλες, βρίσκεται σε σηµείο συ-
νάντησης τριών ηπείρων.

Λαϊκή εξουσία - οικονοµία 
η µόνη εναλλακτική λύση

Ήµασταν και θα είµαστε παρόντες σε κάθε
κινητοποίηση του λαού για άµεσα πιεστικά
προβλήµατα, µε φιλοδοξία να πετύχουµε έστω
και µια κάποια λαϊκή ανακούφιση. Όµως ειδικά
σήµερα ο αγώνας πρέπει να έχει κατεύθυνση,
προοπτική, ο λαός δεν µπορεί να βαδίζει στα

τυφλά. 
Η εργατική λαϊκή εξουσία, η λαϊκή οι-

κονοµία είναι η µόνη εναλλακτική λύση
στο βασανιστικό και βάρβαρο σήµερα. Θα
έλθει και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες,
µε τη θέληση της εργατικής τάξης και των
συµµάχων της. 

Η εργατική-λαϊκή εξουσία θα κοινωνι-
κοποιήσει τα µέσα παραγωγής στη βιοµη-
χανία, στην ενέργεια-ύδρευση, στις
τηλεπικοινωνίες, στις κατασκευές-επι-

σκευές, τα µέσα µαζικών µεταφορών, το χον-
δρικό-λιανικό και εισαγωγικό-εξαγωγικό
εµπόριο. Τις συγκεντρωµένες τουριστικές επι-
σιτιστικές υποδοµές, τις καπιταλιστικές αγρο-
τικές εκµεταλλεύσεις. 

Εκεί που η κοινωνικοποίηση δεν θα είναι
υποχρεωτική, θα απαγορεύεται η χρησιµοποί-
ηση ξένης εργασίας. Εξαλείφεται η ανεργία, η
ανασφάλεια, κάθε µορφής εκµετάλλευση, κα-
ταπίεση.  Καταργείται η ατοµική ιδιοκτησία και
η οικονοµική δραστηριότητα στην εκπαίδευση,
στην υγεία-πρόνοια, στον πολιτισµό και στον
αθλητισµό, στα ΜΜΕ. 

Ο κεντρικός σχεδιασµός αναπτύσσεται
κατά κλάδο, µέσω ενιαίου κρατικού φορέα,
που οργανώνεται κατά περιφέρεια και  κατη-
γορία: Στην ενέργεια, στις µεταφορές, στη µε-
ταποίηση και στην εξορυκτική βιοµηχανία. Στις
τηλεπικοινωνίες. Ελάχιστη θα είναι η επιβά-
ρυνση για στέγη, ενέργεια, ύδρευση, θέρ-
µανση, διατροφή. 

Η λαϊκή οικονοµία είναι ασύµβατη µε τη
συµµετοχή της χώρας σε οποιαδήποτε ιµπε-
ριαλιστική ένωση όπως είναι η ΕΕ και το
ΝΑΤΟ. Η νέα εξουσία ανάλογα µε τις διεθνείς
συνθήκες και τον περίγυρο της χώρας θα επι-
διώξει να αναπτυχθούν διακρατικές σχέσεις µε
αµοιβαίο όφελος, ανάµεσα στην Ελλάδα και
άλλες χώρες.

Το Κόµµα µας σήµερα είναι περισσότερο
έµπειρο από ποτέ. Αυτό βεβαίως δεν πρέπει
να µας δηµιουργεί καµία επανάπαυση. Πρέπει
και µπορούµε να γίνουµε κόµµα παντός και-
ρού, γερό και ικανό να ανταποκρινόµαστε σε
κάθε στροφή του αγώνα. 

Είµαστε κοντά στην έναρξη της προσυνε-
δριακής περιόδου για το 19ο συνέδριο. Όλα τα
µέλη του Κόµµατος, οι φίλοι και οι οπαδοί, οι
αγωνιστές που παρά τις διαφορετικές απόψεις
σέβονται το ΚΚΕ, πρέπει να πάρουν µέρος
στον προσυνεδριακό διάλογο µέσα στο Κόµµα
και στο δηµόσιο µέρος του. 

∆εν έχουµε σήµερα την πολυτέλεια κανε-
νός λάθους που θα ρίξει το κίνηµα πίσω, θα
του αφαιρέσει την δυνατότητα αντεπίθεσης. 

Μπορούµε και θα προχωρήσουµε µπρο-
στά, αταλάντευτα, σταθερά µε επιµονή, αγω-
νιστικό, επαναστατικό ρεαλισµό.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΣΕΦ ΓΙΑ ΤΑ 94 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

Αποσπάσµατα από την οµιλία της ΓΓ της ΚΕ Αλέκας Παπαρήγα 

ΜΠΡΟΣΤΑ, ΑΤΑΛΑΝΤΕΥΤΑ, ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑΜΠΡΟΣΤΑ, ΑΤΑΛΑΝΤΕΥΤΑ, ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ
για την εργατική λα>κή εξουσία και οικονοµίαγια την εργατική λα>κή εξουσία και οικονοµία

Π Ε Μ Ε Ν 
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ 

ΤΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ 
Μετά από δηµοσιεύµατα στα ΜΜΕ που

επικαλούνται τα προβλήµατα στην Ναυτική
Εκπαίδευση, τις δηλώσεις µελών του Συν-
δέσµου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτι-
λίας (ΣΕΕΝ) για την απορρόφηση των
σπουδαστών στα εκπαιδευτικά ταξίδια και
για την συνέχιση των σπουδών του, η
ΠΕΜΕΝ δηλώνει ότι έχει αναπτύξει πολύ-
µορφη δράση προς όλες τις κατευθύνσεις
για την αντιµετώπιση των προβληµάτων των
σπουδαστών στις ΑΕΝ και στο ΚΕΣΕΝ.

Εγγράφως και δηµόσια έχουµε διατυ-
πώσει τις θέσεις µας και δεν εξουσιοδο-
τούµε κανένα να µας εκπροσωπεί µέσο
διαρροών.

Όποιος µπορεί να αναλάβει την ευθύνη
των θέσεων που προωθεί για τα συµφέρο-
ντα του κλάδου που εκπροσωπεί ας το κάνει
δηµόσια, όπως και η ΠΕΜΕΝ.

Η ΠΕΜΕΝ µαζί µε σπουδαστές των
ΑΕΝ έχει αναδείξει το οξυµµένο πρόβληµα
των εκπαιδευτικών ταξιδιών απαιτώντας
κανένας σπουδαστής να µην αποκλειστεί
από την συνέχιση των σπουδών και να µην
διαγραφεί. Σύµφωνα µε στοιχεία του ΥΝΑ,
376 σπουδαστές δεν έχουν πραγµατοποιή-
σει τα εκπαιδευτικά τους ταξίδια, µε κίν-
δυνο την συνέχιση των σπουδών τους.

Είµαστε και παραµένουµε σταθερά
αντίθετοι στην επιδότηση των εφοπλιστών
από χρήµατα του Ελληνικού λαού, εφαρ-
µογή της ΣΣΕ και ασφάλιση για όλους τους
εργαζόµενους και τους εκπαιδευόµενους µε
πλήρη δικαιώµατα. Πολύ δε περισσότερο η
αναφορά που γίνεται για τα κατώτερα
πληρώµατα, τα σωµατεία που τους εκπρο-
σωπούν, ούτε ρωτήθηκαν, ούτε εκπροσω-
πήθηκαν στις διαδοχικές συναντήσεις που
έγιναν.

Αυτά που αναφέρονται για τα κατώτερα
πληρώµατα από διαρροές µελών του ΣΕΕΝ
απηχούν τους στόχους και τις επιδιώξεις του
ΣΕΕΝ σε βάρος του συνόλου των δικαιω-
µάτων των ναυτεργατών.

Τρίτη, 27 Νοέµβρη 2012
Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΜΕΝ

ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΜΙΣΘΟΥΣ
ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ΤΙΣ Σ.Σ.Ε.

Καταργείται η υποχρεωτικότητα της εφαρµο-
γής της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβα-

σης Εργασίας για το βασικό µισθό και ηµεροµίσθιο
και γενικά για κάθε είδους µισθολογικό όρο.

Η ΕΓΣΣΕ εξακολουθεί να έχει υποχρεωτικό χα-
ρακτήρα για τους λεγόµενους µη µισθολογικούς
όρους (άδειες, κ.λπ.) αλλά θα δεσµεύει µόνο τα µέλη
των εργοδοτικών οργανώσεων που συµµετέχουν
στις διαπραγµατεύσεις.

Ο κατώτερος µισθός, που θα νοµοθετείται, θα
είναι «παγωµένος» στα 586 ευρώ µικτά και 511
ευρώ για κάτω των 25 ετών.

Καταργείται το επίδοµα γάµου, που σηµαίνει
10% µείωση για τους έγγαµους, που αµείβονται µε
τον κατώτερο µισθό.

Περιορίζονται οι τριετίες για τους εργαζοµένους
στις 2 για τους ηµεροµισθίους και στη 1 για τους
υπαλλήλους.

ΕΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Οχρόνος εργασίας των εργαζοµένων αποσυν-
δέεται από το ωράριο λειτουργίας των εµπο-

ρικών επιχειρήσεων.
Το 5ήµερο, 8ωρο, 40ωρο καταργείται, οι εργο-

δότες µπορούν να διευθετούν το χρόνο στη διάρκεια
του 6ήµερου, εξασφαλίζοντας υπερωριακή απασχό-
ληση χωρίς πρόσθετη αµοιβή.

Εφαρµόζεται σχετική οδηγία της Ε.Ε., που µειώ-
νει το χρόνο ανάπαυσης ανάµεσα σε δύο βάρδιες
από τις 12 στις 11 ώρες.

Ενισχύονται τα δουλεµπορικά γραφεία και οι
εταιρείες ενοικίασης εργαζοµένων µε την «απελευ-
θέρωση» της λειτουργίας τους και την απάλειψη
κάθε τυπικού εµποδίου.

376 σπουδαστές, πλοίαρχοι και µη-
χανικοί των ΑΕΝ, που µε ευθύνη των εφο-
πλιστών και του υπουργείου Ναυτιλίας
δεν έχουν καταφέρει να εξασφαλίσουν το
εκπαιδευτικό τους ταξίδι από το οποίο
εξαρτάται αν θα µπορέσουν να συνεχί-
σουν απρόσκοπτα ή όχι τις σπουδές τους. 

Κάτω από το βάρος αυτού του προ-
βλήµατος, αλλά και της πίεσης από τις κι-
νητοποιήσεις των σπουδαστών µε
πρωτοβουλία της ΠΕΜΕΝ, πραγµατοποι-
ήθηκε συνάντηση του υπουργού Ναυτι-
λίας µε τον Γ.Γ. της ΠΝΟ, τους προέδρους
των Ενώσεων Πλοιάρχων και Μηχανικών
και το προεδρείο της ΕΕΕ στις 23/11, και
µε το προεδρείο του ΣΕΕΝ στις 26/11,

κατά τις οποίες συζήτησαν θέµατα ναυτι-
κής εκπαίδευσης, µε έµφαση στο πρό-
βληµα µε τα εκπαιδευτικά ταξίδια, για τα
οποία συµφώνησαν τα παρακάτω:

1. Η εγγραφή στο τρίτο έτος σπουδών
στις ΑΕΝ θα επιτρέπεται µε την συµπλή-
ρωση, συσσωρευτικά µέχρι τότε, τουλάχι-
στον επτάµηνης θαλάσσιας υπηρεσίας.

2. Η εναποµένουσα θαλάσσια υπη-
ρεσία (για τη συµπλήρωση των 12 µηνών)
δύναται να πραγµατοποιηθεί το αργότερο
εντός εξαετίας από την εγγραφή του σπου-
δαστή στην ΑΕΝ, οπότε και θα του χορη-
γείται το ∆ίπλωµα Γ’ Τάξεως. Θα
επεκταθεί, δηλαδή, ο χρόνος από δύο έτη
σε τρία για την πραγµατοποίηση των θα-
λασσίων ταξιδιών.

3. Με κανονιστική πράξη προωθείται
η εγγραφή στο επόµενο διδακτικό εξάµηνο
εκείνων των σπουδαστών που δεν µπόρε-
σαν να πραγµατοποιήσουν ή δεν συ-
µπλήρωσαν την απαιτούµενη θαλάσσια
υπηρεσία.

4. Η πρόσληψη τουλάχιστον ενός
σπουδαστή ανά διαχειριζόµενο πλοίο θα
είναι υποχρεωτική για κάθε πλοίο, ανε-
ξαρτήτως σηµαίας, το οποίο διαχειρίζεται
στην Ελλάδα εταιρεία βάσει του ν.89/67,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι σπουδαστές µαζί µε τους ναυτερ-
γάτες, την ΠΕΜΕΝ και τις ταξικές δυνά-
µεις, έχουν καθήκον να συνεχίσουν
αγωνιστικά για το σύνολο των δικαιωµά-
των τους.  

ΜΕΤΡΑ για τα εκπαιδευτικά ταξίδια σπουδαστών των ΑΕΝ Αγωνιστική Απόφαση ΓΣ ΚΕΣΕΝ Μηχανικών

ΗΓενική Συνέλευση του ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών
που πραγµατοποιήθηκε στις 25/10/2012,

ανέδειξε τα οξυµµένα προβλήµατα στην Ναυτική
Εκπαίδευση και Μετεκπαίδευση που εντάσσονται
στην γενικευµένη επίθεση που δέχονται στα δικαι-
ώµατα τους οι Μηχανικοί, οι Ναυτεργάτες, οι εργα-
ζόµενοι από την αντιλαϊκή πολιτική του κεφαλαίου,
της κυβέρνησης – Ευρωπαϊκής Ένωσης – ∆ΝΤ.

Αποφασίστηκε η συµµετοχή στους αγώνες
των ναυτεργατών για την διεκδίκηση των δικαιω-
µάτων τους, για υπογραφή ΣΣΕ που να ανταπο-
κρίνονται στις σύγχρονες συνθήκες, για
προστασία του συνόλου των κοινωνικοασφαλιστι-
κών δικαιωµάτων και για την καταβολή του επιδό-
µατος φοίτησης πριν τη λήξη του κύκλου µε άµεση
καταβολή µετρητών και όχι µέσω λογαριασµού

τραπέζης.
Αποτέλεσµα των προηγούµενων αγώνων της

ΠΕΜΕΝ και των σπουδαστών του ΚΕΣΕΝ Μηχα-
νικών για την επικινδυνότητα του κτιρίου ήταν η
πραγµατοποίηση εργασιών που έγιναν κατά τη
διάρκεια του καλοκαιριού. Η µη έγκαιρη ολοκλή-
ρωση των εργασιών και η καθυστέρηση της πρό-
σληψης του αναγκαίου εκπαιδευτικού προσωπικού
παράτεινε τον χρόνο έναρξης των µαθηµάτων στο
ΚΕΣΕΝ. 

Τα τµήµατα που δηµιουργήθηκαν δεν κάλυ-
πταν τις συµµετοχές των µηχανικών για παρακο-
λούθηση κύκλων µαθηµάτων µε αποτέλεσµα πάνω
από 50 µηχανικοί να είναι στη λίστα αναµονής και
αρκετοί άλλοι να παραπέµπονται από τη γραµµα-
τεία του ΚΕΣΕΝ σε άλλες περιόδους. 

Ηκατάργηση του αφορολόγητου ορίου,
των ελαφρύνσεων που έχουν αποµεί-

νει και το δυνάµωµα της φοροληστείας των
λα>κών νοικοκυριών, συγκαταλέγονται στις
ρυθµίσεις του νέου φορολογικού ν/σ της συ-
γκυβέρνησης Ν∆ - ΠΑΣΟΚ – ∆ΗΜΑΡ. 

• Καθιερώνεται νέα φορολογική κλίµακα - καρ-
µανιόλα για µισθωτούς και συνταξιούχους., η
οποία διαµορφώνεται ως εξής: 21% για τα
πρώτα 25.000 ευρώ, 36% για το εισόδηµα
25.000-48.000 ευρώ, 45% για τα επιπλέον ποσά.
• Καταργείται το αφορολόγητο όριο των 5.000
ευρώ, το αφορολόγητου των παιδιών και οι
όποιες «ελαφρύνσεις» και αντ’ αυτών θα δοθεί
µια «έκπτωση φόρου» 1.950 ευρώ για εισοδή-
µατα µέχρι 18.000 ευρώ. Για εισοδήµατα πάνω
από 18.000 ευρώ η «έκπτωση» θα µειώνεται
κατά 50 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήµατος
µέχρι το επίπεδο των 29.000 ευρώ. Για εισοδή-
µατα πάνω από 29.000 ευρώ θα µειώνεται πα-
ραπέρα κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ
εισοδήµατος
• Επιβάλλεται πρόστιµο µε 21% (από 10% πέ-
ρυσι) πάνω στην αξία των αποδείξεων που
«λείπει» (25% του ετήσιου εισοδήµατος). 
• Η «ελάχιστη ετήσια αντικειµενική δαπάνη»
ορίζεται πλέον σε 2.000 ευρώ για τον άγαµο και
σε 3.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλ-
λουν κοινή δήλωση.
• Ο φόρος στους µισθούς για τα πληρώµατα του
εµπορικού ναυτικού αυξάνεται σε 15% για τους
αξιωµατικούς και 10% για το κατώτερο πλή-
ρωµα.
• Σε διαφορετικό νοµοσχέδιο αναµένεται η
ρύθµιση για το «ενιαίο τέλος ακίνητων», για τα
νέα ασήκωτα χαράτσια που ετοιµάζουν σε
βάρος της µικρής ακίνητης περιουσίας.

Για τα επιχειρηµατικά κέρδη προβλέπεται
µείωση του φορολογικού συντελεστή για τα
διανεµόµενα κέρδη στο 10% από 25% σήµερα
και «αύξηση» στο 26% (από 20%) για τα µη
διανεµόµενα κέρδη. Ετσι κι αλλιώς µε πρό-
σχηµα την καπιταλιστική κρίση και την εµφα-
νιζόµενη χασούρα, οι επιχειρηµατικοί όµιλοι
δεν πρόκειται να πληρώσουν δεκάρα.

Νέοι φόροι και χαράτσια

ΒΒάάρρββααρρεεςς  ππεερριικκοοππέέςς    
γγιιαα  ττηηνν  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑ  ττοουυ  λλααοούύ

Σε µια περίοδο που τα ασφαλιστικά Ταµεία
«αιµορραγούν», από την ανεργία, τη µεί-

ωση µισθών, τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις,
το «κούρεµα» των αποθεµατικών τους και τις
οφειλές κράτους κι εργοδοτών, η κυβέρνηση, µε
το νέο Κανονισµό του ΕΟΠΥΥ, φορτώνει στη
λαϊκή οικογένεια ακόµη 300 εκατ. ευρώ στις πε-
ρικοπές ύψους 1,2 δισ. ευρώ που έχουν ήδη
γίνει.

Ήδη οι ιδιωτικές κλινικές άρχισαν να κόβουν
«τιµολόγια» επιβαρύνοντάς τους ασφαλισµένους
του ΟΓΑ µε 50% συµµετοχή στα έξοδα νοση-
λείας και µε 30% τους υπόλοιποι ασφαλισµέ-
νους. 

∆ιατηρείται το χαράτσι 45% συµµετοχής σε
εξετάσεις σε περίπτωση που κάποιος νοσηλευ-
τεί σε συµβεβληµένη ιδιωτική κλινική. 

Επιβάλλεται 25% συµµετοχή του ασφαλι-
σµένου σε συσκευές
υψηλού κόστους,
όπως είναι οι ανα-
πνευστικές συ-
σκευές. 

Επίσης µειώνει
δραµατικά τις αποζη-
µιώσεις για τις µετακι-
νήσεις των
νεφροπαθών που
υπόκεινται σε αιµοκά-
θαρση από και προς τις Μονάδες Τεχνητού Νε-
φρού. 

Αυτό που προέχει αυτή τη στιγµή είναι να
πιέσει το λαϊκό κίνηµα, µαζί µε το κίνηµα των
υγειονοµικών, για πλήρη κρατική χρηµατοδό-
τηση του ΕΟΠΥΥ και των δηµόσιων νοσοκο-
µείων. Να µην επιτρέψουν να καταργηθεί - στο
όνοµα της «εξοικονόµησης» και των «οικονοµι-
κών δυσκολιών» - κανένα κρεβάτι, κανένα
τµήµα, καµιά παροχή. 

Η λύση είναι µία και απλή. Ο κλάδος Υγείας
- Πρόνοιας να είναι αποκλειστική ευθύνη του
κράτους και να παρέχονται οι υπηρεσίες και το
φάρµακο σε όλους δωρεάν, ανεξάρτητα αν ερ-
γάζονται και σε ποιο κλάδο.

Νοέµβρης 2012
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