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ΣΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ
Οι εξελίξεις τόσο στην Ελλάδα όσο και

στην Ευρωζώνη, στην ΕΕ, στις ΗΠΑ απο-
δεικνύουν ότι δεν υπάρχει φιλολαpκή διέξο-
δος στο πλαίσιο του καπιταλιστικού
δρόµου ανάπτυξης. 

Τόσο η επεκτατική όσο και η περιορι-
στική εκδοχή της αστικής διαχείρισης δεν
µπορούν να µαταιώσουν την εκδήλωση
νέας κρίσης µετά από µια σύντοµη αναιµική
ανάκαµψη που ακολούθησε τη βαθιά συγ-
χρονισµένη κρίση στη διεθνή καπιταλιστική
οικονοµία το 2008 - 2009. 

Κρίση που οξύνει τις ενδοpµπεριαλιστι-
κές αντιθέσεις στο εσωτερικό της ΕΕ και
της Ευρωζώνης ακόµα και στο σκληρό πυ-
ρήνα της και καθιστά επισφαλή ακόµα και
τα αντιλαpκά σχέδια αναµόρφωσής της. 

Γενικότερα, η κρίση αποκρυσταλλώνει
σηµαντικές αλλαγές στο συσχετισµό δυνά-
µεων στο διεθνές ιµπεριαλιστικό σύστηµα
σε βάρος των ΗΠΑ και ΕΕ που αποτυπώνο-
νται και στις διεργασίες του G20 και του
∆ΝΤ.

Οι εργαζόµενοι δεν έχουν κανένα λόγο
και δεν πρέπει να εγκλωβιστούν ανάµεσα
στις αντιθέσεις των τµηµάτων της αστικής
τάξης και των ιµπεριαλιστικών κέντρων,
σχετικά µε το αν και µε ποιους όρους θα
παραµείνει η Ελλάδα στην Ευρωζώνη. 

Όλα τα σενάρια και οι προτάσεις για την
αναµόρφωση κα τη διάσωση της σηµερινής
Ευρωζώνης έχουν σαν κοινή συνισταµένη
την κλιµάκωση της αντιλαpκής επίθεσης. 

Με αφετηρία την παρεµπόδιση των αντι-
λαpκών µέτρων, απ' το να µην πληρωθούν
τα χαράτσια µέχρι την κατοχύρωση στην
πράξη των συλλογικών συµβάσεων, µπορεί
να ξεκινήσει η ανασύνταξη του εργατικού
κινήµατος σε κάθε κλάδο, τόπο δουλειάς
και κατοικίας. 

Σηµαδεύοντας τον πραγµατικό αντί-
παλο, την εξουσία των µονοπωλίων, τη σύγ-
χρονη καπιταλιστική ιδιοκτησία στα µέσα
παραγωγής. Με ξεκάθαρο προσανατολι-
σµό για αποδέσµευση απ' την ΕΕ µε εργα-
τική λαpκή εξουσία, που θα διαγράψει
µονοµερώς το κρατικό χρέος. 

Να γίνουν λαpκή ιδιοκτησία τα συγκε-
ντρωµένα µέσα παραγωγής και να προχω-
ρήσει ο επιστηµονικός κεντρικός
σχεδιασµός της λαpκής οικονοµίας. Αυτός
ο σχεδιασµός, µε γνώµονα τις λαpκές ανά-
γκες µε εργατικό έλεγχο, θα απελευθερώ-
σει εγχώριες παραγωγικές δυνατότητες
που δεν µπορούν να αξιοποιηθούν, στο
πλαίσιο του ευρωµονόδροµου, της καπιτα-
λιστικής αγοράς.
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Ηκυβέρνηση του «µαύρου
µετώπου» ΠΑΣΟΚ-Ν∆-

ΛΑ.Ο.Σ. ψήφισε τον κρατικό προ-
iπολογισµό για το 2012,
πρόκειται για έναν ταξικό προi-
πολογισµό, που σε συνθήκες βα-
θέµατος της καπιταλιστικής
κρίσης, σηµατοδοτεί το νέο
κύκλο κλιµάκωσης της βάρβαρης
αντιλαhκής πολιτικής.

Η υλοποίησή του θα έχει ως
αποτέλεσµα τη διεύρυνση των
συνθηκών απόλυτης εξαθλίωσης
ευρύτερων τµηµάτων της εργατι-
κής τάξης και του λαού, βάζει στην
ηµερήσια διάταξη το ζήτηµα της
επιβίωσης της λαpκής οικογένειας.
Θυσιάζεται το βιοτικό επίπεδο του
λαού στο όνοµα της ενίσχυσης της
ανταγωνιστικότητας και της θωρά-
κισης της κερδοφορίας των µονο-
πωλίων.

Ο Κρατικός Προqπολογισµός
και το δηµόσιο χρέος αξιοποιού-
νται ιστορικά ως εργαλεία
επιτάχυνσης της καπιταλιστικής
συσσώρευσης και συγκεντροποίη-
σης, ως εργαλεία ενίσχυσης της
κερδοφορίας των µονοπωλίων. 

Ο βασικός ρόλος του Κρατικού
Προqπολογισµού είναι η αφαίµαξη
των λαpκών εισοδηµάτων µέσω της
φορολογίας για τη χρηµατοδό-
τηση των αναγκών του κεφαλαίου
και της λειτουργίας του καπιταλι-
στικού κράτους. Αυτός ο ρόλος
δεν αναιρείται από ελάχιστες επι-
λεκτικές «παροχές», οι οποίες όλο
και περιορίζονται.

Η αναδιανοµή, µέσω του Κρα-
τικού Προqπολογισµού, του λαp-
κού εισοδήµατος προς όφελος
του κεφαλαίου γίνεται και στα δύο
σκέλη του, τόσο στα έσοδα όσο
και στις δαπάνες.

Ο πρώτος στόχος: Τα βάρη
της διαχείρισης των δηµοσιονοµι-
κών ελλειµµάτων και εξυπηρέτη-
σης του δηµόσιου χρέους να τα
πληρώσει η λαpκή οικογένεια, η
οποία δεν ευθύνεται για τη δια-
µόρφωσή του. Το δηµόσιο χρέος
αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο
του καπιταλιστικού δρόµου ανά-
πτυξης και της πολύµορφης στή-
ριξης των επιχειρηµατικών οµίλων,
των τεράστιων δαπανών εξυπηρέ-
τησης των ιµπεριαλιστικών ΝΑΤΟι-
κών σχεδιασµών, αποτυπώνει τις
συνέπειες από την ενσωµάτωση
της ελληνικής οικονοµίας στην ΕΕ,
η δε διόγκωσή του αποτελεί το
αποτέλεσµα της διαχείρισης της
καπιταλιστικής κρίσης.

Ο δεύτερος στόχος: Στη δια-
µόρφωση µέσα από την προώ-
θηση των καπιταλιστικών
αναδιαρθρώσεων, ενός ακόµη πιο
ευνοpκού περιβάλλοντος για τη
δράση των επιχειρηµατικών οµί-
λων µέσα από την περαιτέρω απα-
ξίωση των εργατικής δύναµης και
την επέκταση της δράσης του σε
νέους τοµείς, εµπορευµατοποιώ-
ντας ακόµα περισσότερο την ικα-
νοποίηση των λαpκών αναγκών. Η
αύξηση του βαθµού εκµετάλλευ-
σης της εργατικής τάξης, η από-
σπαση από τους άµεσους
παραγωγούς και ιδιοποίηση από
τους καπιταλιστές ενός όλο και µε-
γαλύτερου τµήµατος του κοινω-
νικά παραγόµενου πλούτου
αποτελεί τη µοναδική πηγή ενί-
σχυσης της ανταγωνιστικότητας
και της κερδοφορίας του κεφα-
λαίου. Ο καπιταλιστικός τρόπος
ανάπτυξης οδηγεί στη σχετική
αλλά και απόλυτη εξαθλίωση της
εργατικής τάξης και των άλλων
λαpκών στρωµάτων.

(Συνέχεια στη σελ. 3)

Την πολιτική της ανταγωνιστικότητας µε κριτήριο την κερδοφορία του κεφαλαίου, συνεχίζει να
υπηρετεί και η κυβέρνηση του «µαύρου» µετώπου ΠΑΣΟΚ - Ν.∆. - ΛΑ.Ο.Σ., στις κατευθύνσεις

της τρόικας, της Ε.Ε, καταργώντας εργασιακά και κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώµατα των εργαζο-
µένων.

Η συνθήκη του Μάαστριχτ και των 4 ελευθεριών της, κεφαλαίων, εµπορευµάτων, υπηρεσιών, ερ-
γατικού δυναµικού, χωρίς εθνικούς περιορισµούς και κοινωνικές δεσµεύσεις, στην επιβατηγό ναυ-
τιλία καθορίζεται µε τον ευρωπαpκό κανονισµό 3577/92 και προωθείται η πλήρη εφαρµογή του µε το
πολυνοµοσχέδιο «Ανάπτυξη θαλάσσιου και αλιευτικού τουρισµού και λοιπές διατάξεις».

Η πλήρης άρση του cabotage, επεκτείνεται σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, σε σκάφη αναψυχής,
ηµερόπλοια, τουριστικά και στην ακτοπλο?α, καταργούνται ΣΣΕ – κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώµατα,
ανατρέπεται ο καθορισµός των οργανικών συνθέσεων, των δροµολογίων, της 10µηνης επάνδρω-
σης, από 1-1-2012 εντάσσεται το ΝΑΤ στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι όροι
και οι προqποθέσεις της κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας θα καθορίζονται µε υπουργικές απο-
φάσεις, επεκτείνονται οι φοροαπαλλαγές για το εφοπλιστικό κεφάλαιο, πρόσθετα κατασταλτικά και
µέτρα φύλαξης των λιµανιών. 

Για τα Επαγγελµατικά
Πλοία Αναψυχής: 

Άρθρο 3, παρ.1β «Το δικαίωµα εκτέλεσης
των ταξιδιών που αναφέρονται στην περίπτωση
α)  επεκτείνεται και στα πλοία αναψυχής µε ξένη
σηµαία χώρας της Ευρωπαpκής Ένωσης (Ε.Ε.),
του Ευρωπαpκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και
της Ευρωπαpκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών
(Ε.Ζ.Ε.Σ.), εφόσον τα πλοία αυτά πληρούν τις
προqποθέσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση
ενδοµεταφορών στα κράτη της σηµαίας τους και
έχουν χαρακτηριστεί επαγγελµατικά σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος
νόµου».

Άρθρο 5, παρ.1 «…Τα επαγγελµατικά πλοία
αναψυχής της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να
ναυτολογούν πλήρωµα οποιασδήποτε κατηγο-
ρίας, ασφαλισµένο στο Ν.Α.Τ., χωρίς να υποχρε-
ούνται έναντι του ΝΑΤ ή των λιµενικών αρχών, να
τηρούν οποιαδήποτε οργανική σύνθεση».

Άρθρο 5, παρ.4 «Με απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Ν.
καθορίζεται η οργανική σύνθεση του προσωπι-
κού των επαγγελµατικών πλοίων αναψυχής του
νόµου αυτού, λαµβανοµένων υπόψη των ειδικών
χαρακτηριστικών τους».

Άρθρο 5, παρ.5 «Για τον καθορισµό της ορ-
γανικής σύνθεσης των πληρωµάτων των  επαγ-
γελµατικών πλοίων αναψυχής πού είναι
εγγεγραµµένα σε νηολόγια πού αναφέρονται
στην παράγραφο 1 εδαφ. β΄ του άρθρου 3 του
παρόντος και το καθεστώς της ασφάλισής τους,
εφαρµόζονται οι οικείες διατάξεις πού προβλέ-
πονται από το δίκαιο του Κράτους της σηµαίας
τους».

Για τα Επαγγελµατικά 
Τουριστικά Ηµερόπλοια:

Άρθρο 9, παρ.2 «Με απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Ν.,
ορίζονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την
έκδοση της άδειας, οι λόγοι και η διαδικασία
ανάκλησής της. Με όµοια απόφαση καθορίζεται
η σύνθεση πληρώµατος ανά κατηγορία ηµερό-
πλοιου ως και η ακτίνα ηµερήσιου πλου, ανάλογα
µε την κατηγορία κάθε πλοίου, το µέγεθός του,

το  Π.Γ.Ε., το Π.Α, και κάθε άλλο αναγκαίο για
τον καθορισµό των ανωτέρω, στοιχείο αυτού».

Άρθρο 9, παρ.6 «Κατ’ εξαίρεση και µόνο για
την εξυπηρέτηση της τουριστικής κίνησης, στην
περίπτωση που η ανάγκη αυτή δικαιολογείται
από την έλλειψη ή την ανεπάρκεια και ιδιοµορ-
φία των υφιστάµενων συγκοινωνιακών εξυπηρε-
τήσεων και συνθηκών, µπορεί µε έγκριση της
αρµόδιας ∆ιεύθυνσης του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα
από αίτηση των ενδιαφεροµένων, να επιτραπεί
σε οµάδες επιβατών – περιηγητών, η παραλαβή
και αποβίβασή τους σε έναν ή περισσότερους λι-
µένες και η επιστροφή τους στον αφετήριο λι-
µένα  µε το ίδιο πλοίο κατά το αυτό ή άλλο ταξίδι
και σε διαφορετική ηµεροµηνία».

Για τα Ιδιωτικά 
Πλοία Αναψυχής:

Άρθρο 13 παρ.1 «Τα ιδιωτικά πλοία αναψυ-
χής, δεν υπόκεινται σε οργανική σύνθεση πλη-
ρώµατος, τυχόν δε πρόσληψη ναυτικού
ασφαλισµένου στο Ν.Α.Τ., δεν δηµιουργεί οποι-
αδήποτε υποχρέωση για συµπλήρωση οργανικής
σύνθεσης, ή ασφάλιση στο ΝΑΤ άλλου ναυτικού
πλην του προσληφθέντος».

Άρθρο 17, Φορολογικές και ∆ασµολογικές
Απαλλαγές για τα πλοία.

(Συνέχεια στη σελ. 2)

Προiπολογισµός ΝΑΤ - ΚΑΑΝ - ΚΕΑΝ σελ. 3

Φασολάδα, κρεµµύδι, ελιές,
ψωµί και κρασί. Αυτά ήταν

ό,τι περιείχε το χριστουγεννιάτικο
τραπέζι που «έστρωσαν» την Τρίτη,
20 ∆εκέµβρη, το µεσηµέρι οι άνερ-
γοι ναυτεργάτες έξω από τον Οίκο
Ναύτη.

Ηταν µία συµβολική κίνηση, για
να καταγγείλουν το επίδοµα ανερ-
γίας της ντροπής ύψους... 294 ευρώ
για τους έγγαµους και 235 ευρώ για
τους άγαµους!

Επιπρόσθετα ότι ακόµα και
αυτό το ποσό, που αντιστοιχεί σε
ένα πιάτο φασολάδα, είναι τέ-
τοιες οι προqποθέσεις που τίθε-
νται, ώστε το παίρνουν ελάχιστοι
από τους ανέργους.

Τα στοιχεία είναι συντριπτικά.
Από τους 3.387 ανέργους που
γράφτηκαν στις λίστες του Γρα-
φείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργα-
σίας το Νοέµβρη (τα στοιχεία του
∆εκέµβρη δεν έχουν εκδοθεί) µόλις
οι 631, ποσοστό 18,63%, πήραν το
επίδοµα! Και το κακό δεν σταµατάει
εδώ. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των
υπαλλήλων του ΓΕΝΕ το ένα τρίτο
των ανέργων ναυτεργατών δεν κα-
ταγράφεται στις λίστες του ΓΕΝΕ.
Που σηµαίνει ότι ο αριθµός των
ανέργων ναυτεργατών είναι τριπλά-
σιος!

Την κινητοποίηση έξω από τον
Οίκο Ναύτη διοργάνωσαν η Επι-
τροπή Ανέργων Ναυτεργατών και οι
ταξικές ναυτεργατικές Ενώσεις

ΠΕΜΕΝ,  ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, Μαγείρων
(ΠΕΕΜΑΓΕΝ), Πληρωµάτων Ρυ-
µουλκών Ναυαγοσωστικών (ΠΕΠΡΝ)
και Συνταξιούχων (ΠΕΣ-ΝΑΤ), που
πραγµατοποίησαν µαζική σύσκεψη

στην αίθουσα συνελεύσεων της
ΠΕΜΕΝ, κατά την οποία εξέδωσαν
ψήφισµα στο οποίο µεταξύ άλλων
αναφέρουν: 

Tο οξυµµένο πρόβληµα της
ανεργίας των ναυτεργατών, των ερ-
γαζοµένων, είναι αποτέλεσµα της
αντιλαpκής πολιτικής του κεφαλαίου
που υπηρετεί η κυβέρνηση του
«µαύρου» µετώπου ΠΑΣΟΚ – Ν.∆. –
ΛΑΟΣ σε βάρος του συνόλου των δι-
καιωµάτων των εργαζοµένων.

Στο πολυνοµοσχέδιο που προω-
θεί η κυβέρνηση µε την πλήρη άρση

του Cabotage  σ’ όλες τις κατηγο-
ρίες πλοίων και στην ακτοπλοία, την
ένταξη του ΝΑΤ από 01/01/2012 στο
Υπουργείο Εργασίας, θα οξυνθεί
ακόµα παραπέρα η ανεργία των

ναυτεργατών µε συγκροτηµένα δι-
καιώµατα, θα διαλυθεί η κοινωνικο-
ασφαλιστική προστασία και το
ακτοπλοpκό συγκοινωνιακό δίκτυο.
Θα βάζουν όποιο πλοίο θέλουν για
όσο διάστηµα το θέλουν µε ότι πλή-
ρωµα θέλουν, µε µοναδικό κριτήριο
το κέρδος των εφοπλιστών.

Οι δυνάµεις του κεφαλαίου επι-
διώκουν να µετατρέψουν τον κάθε
εργασιακό χώρο σε συνθήκες «ερ-
γασιακού µεσαίωνα»,  η αντίσταση
και ο απεργιακός αγώνας των εργα-
τών της «Ελληνικής Χαλυβουργίας»

να µεταδοθεί σε κάθε χώρο δου-
λειάς, να δυναµώσει το µέτωπο των
ταξικών δυνάµεων ενάντια στα αντι-
λαpκά σχέδια της κυβέρνησης, των
δυνάµεων του Ευρωµονόδροµου.

Ο αντικοµµουνισµός και η επί-
θεση στις δυνάµεις του ΠΑΜΕ
είναι κακός σύµβουλος για τους
ναυτεργάτες, τους εργαζόµε-
νους, αλλά αναγκαία προqπόθεση
για την προώθηση της βάρβαρης
αντιλαpκής πολιτικής.

Αποµονώστε τους για να ανοίξει
ο δρόµος για φιλολαhκή πολιτική. 
Ή µε τα µονοπώλια ή µε το λαό.

Άλλος δρόµος δεν υπάρχει. 
Λαhκή αντεπίθεση παντού.

Η διοίκηση του Εργατικού Κέ-
ντρου Πειραιά να συνεδριάσει
άµεσα και να αποφασίσει για απερ-
γιακή κινητοποίηση το επόµενο διά-
στηµα, για την εφαρµογή των
Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας,
ενάντια στις ελαστικές µορφές
εργασίας, την υπεράσπιση της κοι-
νωνικοασφαλιστικής προστασίας, µε
βάση τις σύγχρονες και πραγµατικές
ανάγκες της εργατικής λαpκής οικο-
γένειας.

(Συνέχεια στη σελ. 3)

ΜΕΡΑ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ
Σύσκεψη για την οργάνωση της πάλης των ναυτεργατών 

και «τραπέζι» ανέργων έστησαν έξω από τον Οίκο Ναύτου

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

Ηµαζική συµµετοχή των Μη-
χανικών στις αρχαιρεσίες

της ΠΕΜΕΝ και η ανάδειξη πρώ-
της δύναµης της Ε∆ΑΣ για πάνω
από 32 χρόνια (1978 – 2011) χρό-
νια στο «τιµόνι» της Ένωσης Μη-
χανικών, αποτελεί πολύτιµη
δύναµη συνολικά για τον κλάδο
των ναυτεργατών, γενικότερα το
ταξικό εργατικό κίνηµα, τις δυνά-
µεις που συσπειρώνονται µέσα
στις γραµµές του ΠΑΜΕ, µε πρω-
τοπόρα δράση στη χώρα µας και
σε διεθνή κλίµακα. 

Σε διαδικασία αρχαιρεσιών
για την ανάδειξη νέας διοί-

κησης βρίσκεται και ο «ΣΤΕΦΕΝ-
ΣΩΝ», που από το 1986 αποτελεί
σταθερό προπύργιο του ταξικού
ναυτεργατικού κινήµατος και µαζί
µε την ΠΕΜΕΝ σήκωσαν το βάρος
της οργάνωσης των αγώνων των
ναυτεργατών για την απόκρουσης
της επίθεσης των εφοπλιστών,
του κεφαλαίου και της αντιλαhκής
πολιτικής των κυβερνήσεων
ΠΑΣΟΚ, Ν.∆., και Ευρωπαhκής
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 τα-
ξική πάλη, που αποτελεί την κινητήρια δύναµη για τα συµφέροντα του κλά-
δου, της εργατικής τάξης. 
♦ Πολύτιµο όπλο είναι η αλληλεγγύη των δυνάµεων του ταξικού εργατικού
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 Θερ-
µαστολαδάδων, εµποδίζει τη λυσσαλέα επίθεση των εφοπλιστών, των κυ-
βερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και της Ν∆, γενικότερα  του πολιτικού
προσωπικού του κεφαλαίου για την κατάργηση των Συλλογικών Συµβά-
σεων, τη διάλυση του ΝΑΤ και τη κατάργηση  θεµελιακών µισθολογικών
και ασφαλιστικών – συνταξιοδοτικών κατακτήσεων των ναυτεργατών. 

ΕΥΧΕΣ και ΕΛΠΙ∆ΕΣ για το 2012
Για τον χρόνο που φεύγει, το 2011, Ναυτεργάτες, Συντα-

ξιούχοι, Σπουδαστές, Εργαζόµενοι, Λαϊκή Οικογένεια, εύχονται
µε µια κουβέντα «να πάει και να µην ξανάρθει». Ταυτόχρονα
διατηρούν τις αµφιβολίες τους για το 2012, για το αν θα είναι
χειρότερο ή όχι από το 2011.

Η απάντηση θα δοθεί µέσα από την µαζική οργάνωση και τον
Αγώνα µε προοπτική την Λαϊκή Εξουσία, την Λαϊκή Οικονοµία.

Αυτός είναι ο δρόµος της ελπίδας, της ευηµερίας, της προ-
σωπικής και κοινωνικής δηµιουργίας. Είναι δρόµος δύσκολος
αλλά ελπιδοφόρος. Αυτό τον δρόµο να βαδίσουµε το 2012 µέσα
από αγώνες για το δίκιο της τάξης µας, της εργατικής τάξης.

DEK  2011:������ 1  28/12/2011  1:33 ìì  Page 1



ΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΝ2

H ύλη του παρόντος 
φύλλου έκλεισε 

27 ∆εκέµβρη 2011

ΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΝ
ΜΗΝΙΑΙΑ 

ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 

Ιδιοκτησία του Συλλόγου 
Ναυτεργατικής 

Συνδικαλιστικής Κίνησης

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ 
ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Εκδότης - Υπεύθυνος 
σύµφωνα µε το νόµο:
ΜΑΡΙΩΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

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

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

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

�εκέµβρης 2011

«ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΣΗΜΑ∆ΙΑ»
Στο πλοίο, το οποίο εκτός από τόπο εργασίας απο-

τελεί ταυτόχρονα και χώρο κατοικίας των ναυτερ-
γατών, για όσο διάστηµα προσφέρουν την εργατική τους
δύναµη για να πλουτίζουν οι εφοπλιστές, οι δυνατότητες
πρόσβασης στα αγαθά του πολιτισµού είναι πολύ πιο πε-
ριορισµένες. 

Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες ελάχιστοι από τους λίγους
εναποµείναντες Έλληνες ναυτεργάτες ασχολούνται µε την
αυτοµόρφωση, τον πολιτισµό, τις λε-
γόµενες καλές τέχνες, τη λογοτε-
χνία. Ένας από αυτούς είναι και ο
συνάδελφος ΑΛΕΚΟΣ ΠΟΥΛΟΣ,
ποιήµατά του οποίου δηµοσιεύθηκαν
κατά καιρούς στη «ΝΑΥΤΕΡΓΑ-
ΤΙΚΗ», ενώ τυπώθηκαν και κυκλο-
φόρησαν σε εκδόσεις τέσσερες
συλλογές ποιηµάτων του. 

Εκείνο που βοήθησε σηµαντικά
τον Αλέκο στην λογοτεχνική του
σταδιοδροµία, εκτός από το ταλέντο,
είναι η ενεργός συµµετοχή του στο
ταξικό ναυτεργατικό κίνηµα, όπου
εντάχθηκε από τα πρώτα βήµατά
του στη θάλασσα και συνεχίζει µέχρι σήµερα. 

Καθένα από τα 13 διηγήµατα κι ένα «θαλασσινό σηµάδι»
που µας θυµίζει αντίστοιχες περιπτώσεις, πραγµατικά γε-
γονότα της ζωής στα καράβια, που όταν τα ζούµε ίσως δεν
αντιλαµβανόµαστε όλοι τις αιτίες και δεν εκτιµούµε την ση-
µασία τους, αλλά µέσα από την λογοτεχνική προβολή τους
παίρνουν τις πραγµατικές διαστάσεις στον χρόνο και τον
χώρο κι αυτό είναι που διακρίνει την λογοτεχνική απόδοση
από µια κοινή αφήγηση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το βιβλίο «ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΣΗΜΑ-
∆ΙΑ», του Αλ. Πούλου, εκδόσεις «ΕΝΤΟΣ», διατίθεται
από τα βιβλιοπωλεία ΜΠΟΣΤΑΝΟΓΛΟΥ (Μπουµπουλί-
νας και Νοταρά) και ΤΣΑΜΑΝΤΑΚΗ (Καραολή και ∆ηµη-
τρίου 43) στον Πειραιά και µετά από παραγγελία σε όλα τα
βιβλιοπωλεία της χώρας.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΟΡΩΝΕΣ... 
 και ΥΠΟΝΟΜΕΥΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ

Βγήκε στα κεραµίδια
και πανηγυρίζει ο

Νταλακογιώργος και οι συν
αυτό για της «οµόφωνες»
αποφάσεις της γενικής του
συνέλευσης στης 20 Οκτώ-
βρη. Οµοφωνία της υποτα-
γής και του συµβιβασµού
στη λογική του εφικτού και
του ρεαλιστικού. ΝΑ ΤΗ
ΧΑΙΡΕΤΑΙ...! 

Πανηγυρίζει για την
οµοφωνία που απέσπασε
γιατί οι µαχόµενοι ναύτες,
οι ταξικά προσανατολισµέ-
νοι δεν ήταν εκεί. Ηταν
στους καταπέλτες, στους
δρόµους, στο Σύνταγµα και
έδιναν τη µάχη της περι-
φρούρησης, στο πλαίσιο
της 48ωρης πανελλαδικής
απεργίας, εκεί που δένεται
το ατσάλι και σφυρηλατείτε
η ενότητα της εργατικής
τάξης, ενάντια στο αστικό
κράτος, το παρακράτος,
τους κουκουλοφόρους και
τους κατασταλτικούς µηχα-
νισµούς. 

Καλά θα κάνετε να µην
προσπαθείτε να διαψεύ-
σετε τη «ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗ»
γιατί είναι αρκετοί που
άκουσαν τι είπατε και είδαν
τι κάνατε και στο ΝΗΣΟΣ
ΧΙΟΣ και σε όλη την απερ-
γία. Σας επιστρέφονται λοι-
πόν τα περί Γκεµπελισµού,
άλλωστε έχετε ειδίκευση
επ’ αυτού, αλλά δεν γίνεται

να µην δώσουµε και απά-
ντηση. Στο κάτω-κάτω τι
άλλο εκτός από επιβεβαί-
ωση της «Ν» είναι το άρθρο
του ΓΓ της ΠΕΝΕΝ Νικήτα
∆εσποτίδη, στο 223 φύλο
του Ματσακονιού στη σελ.
7, που γράφει επί λέξει:
«Θα το πω ευθέως ότι υπο-
χρέωση µας σαν Σωµα-
τείο… είναι η προστασία
των µελών µας. ∆εν υπάρ-
χει καµία περίπτωση να
βγάλουµε έξω από το πλοίο
πλήρωµα καταστρώµατος
όταν δεν ακολουθούν και οι
υπόλοιποι κλάδοι». Τέλος
πάντων συντονιστείτε... 

Όσον αφορά το ποιος
κίνησε τις µηχανές, κι εδώ
φαίνεται ο Γκεµπελισµός
σας, δεν µπορεί να µην ξέ-
ρετε ότι οι µηχανές κινήθη-
καν  µετά τη λήξη της
κινητοποίησης για της ΣΣΕ,
όπως αποφάσισε η Εκ. Επ.
της ΠΝΟ.

Όπως λέει και ένα σύν-
θηµα των απεργών συνα-
δέλφων της Ελληνικής
Χαλυβουργίας «µάθαµε να
ξεχωρίζουµε φίλους και
εχθρούς».

Τέρµα οι αυταπάτες,
ή µε το κεφάλαιο

ή µε τους εργάτες.

Τσιουδάκης Γιάννης
Μέλος του ∆.Σ. της ΠΕΝΕΝ 

µε τον ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΝΑΥΤΩΝ   

Νέα αθλιότητα σε βάρος του
ΚΚΕ επιχείρησε η εφηµερίδα

«Έθνος» του µεγαλοεπιχειρηµατία
Μπόµπολα και ο συντάκτης της Π.
Τσούτσιας, διαστρεβλώνοντας συ-
νειδητά την υπόθεση που αφορά
στην άρση της ασυλίας του ευρω-
βουλευτή του Κόµµατος Γ. Τούσσα,
µε αβάσιµες κατηγορίες, ότι δήθεν
συµφώνησε µε την υπόλοιπη διοί-
κηση του Ταµείου να δοθεί πιστοποι-
ητικό µη οφειλής για πλοίο
ναυτιλιακής εταιρείας που χρω-
στούσε στο ΝΑΤ, του οποίου υπήρξε
µέλος της διοίκησης από την πλευρά
των ναυτεργατών, σαν πρόεδρος
της ΠΕΜΕΝ.

Τα πρακτικά (τα οποία ο ευρω-
βουλευτής του Κόµµατος απέστειλε
στην εφηµερίδα και στον συντάκτη)
είναι καταπέλτης για τις αβάσιµες
κατηγορίες, καθώς στη συνεδρίαση
του ∆Σ του ΝΑΤ στις 25/2/2003, και
στην επιµονή του προέδρου του ΝΑΤ
προς τον Γ. Τούσσα να συναινέσει
στο να δοθεί το πιστοποιητικό, ο ευ-
ρωβουλευτής του ΚΚΕ απαντάει:
«Εγώ κ. Πρόεδρε, συµφωνώ από-
λυτα µε την εισήγηση της Υπηρε-
σίας». 

Και σε άλλο σηµείο: «Άλλο κύριε
Πρόεδρε είναι το ζήτηµα όταν µπαί-
νει εγγύηση για έναν ιδιώτη σε µια
τράπεζα και άλλο είναι η υποχρέωση
που έχω εγώ να εφαρµόσω το νόµο
για οφειλές των ναυτιλιακών επιχει-
ρήσεων προς το ΝΑΤ και τα άλλα
ασφαλιστικά ταµεία. Μπορούµε να
κάνουµε µια συµφωνία µε την τρά-
πεζα, µε την οποία δε θα χρειαστεί
τίποτε απ' όλα αυτά, παρά µια απλή
δήλωση. Εδώ όµως υπάρχει νόµος ο
οποίος σαφώς λέει πως µπορεί να
γίνει εγγύηση για οφειλές του
πλοίου στο ΝΑΤ».

Συµπληρωµατικά στα παραπάνω,
στη συνεδρίαση του ∆Σ του ΝΑΤ στις
27/3/2003, ο Γ. Τούσσας αναφέρει:
«Εγώ, κ. Πρόεδρε, λέω να φέρουν
εγγυητική Τράπεζας για το σύνολο
της οφειλής του πλοίου κι αυτό θα

αξιολογηθεί από την Υπηρεσία».

Παρά το γεγονός ότι τα στοι-
χεία είναι ατράνταχτα, το

«Έθνος» υιοθετεί πλήρως το κατη-
γορητήριο, µε το οποίο η Εισαγγελία
Πειραιά ζήτησε την άρση της ασυ-
λίας του Γ. Τούσσα, γράφοντας σε
πρωτοσέλιδο της κυριακάτικης έκ-
δοσης ότι ο «ευρωβουλευτής του
ΚΚΕ κατηγορείται για απάτη στο
ΝΑΤ». 

Επιπλέον, ο υπέρτιτλος στο δη-
µοσίευµα κάνει προκλητικά λόγο για
«Σοκ στον Περισσό», ενώ ο συντά-
κτης ισχυρίζεται ψευδέστατα για το
ΚΚΕ ότι η υπόθεση ήταν «κεραυνός
εν αιθρία». Κι όλα αυτά όταν:

Το ΚΚΕ ήταν αυτό που δηµοσιο-
ποίησε πρώτο απ' όλους το αίτηµα
της Εισαγγελίας Πειραιά, πριν τη
σχετική συζήτηση στην ολοµέλεια
του Ευρωκοινοβουλίου, µε ανακοί-
νωση της Ευρωκοινοβουλευτικής
Οµάδας στις 23/11/2011, όπου κα-
ταγγελλόταν η «κατάφωρη παραποί-
ηση της αλήθειας» από τους
εισαγγελικούς ισχυρισµούς.

Το ΚΚΕ ήταν αυτό που πρώτο
ενηµέρωσε για την απόφαση του Ευ-
ρωκοινοβουλίου να άρει την ασυλία
του Γ. Τούσσα, ανήµερα της σχετι-
κής συζήτησης, στη 1/12/2011, ενη-
µερώνοντας µάλιστα ότι υπέρ της
άρσης τάχθηκε και ο ίδιος ο ευρω-
βουλευτής του ΚΚΕ, «ώστε να απο-
δείξει την αβασιµότητα των
κατηγοριών και την πραγµατική σκο-
πιµότητά τους».

Το κατηγορητήριο, µε το οποίο
αποφασίστηκε η άρση της ασυλίας
του ευρωβουλευτή, καταλογίζει στον
Γ. Τούσσα ότι ψήφισε δήθεν οµό-
φωνα στις 27/3/2003 µε τα υπόλοιπα
µέλη του ∆Σ του ΝΑΤ, για τη χορή-
γηση πιστοποιητικού µη οφειλής
στην «MARE ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ», η οποία
χρωστούσε στο ΝΑΤ και πλειοδό-
τησε στον πλειστηριασµό του οχη-
µαταγωγού πλοίου «∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΟΙΡΑΣ», για δροµολόγια σε άγονη
γραµµή.

ΠΕΜΕΝ: Ματαιοπονούν τα 
παπαγαλάκια του κεφαλαίου

«Η ενορχηστρωµένη επίθεση,
που πρωτοστατεί η εφηµερίδα
ΕΘΝΟΣ, µε αθλιότητες και συκοφα-
ντίες για την άρση της ασυλίας του
ευρωβουλευτή του ΚΚΕ Γιώργου
Τούσσα, πρώην προέδρου της
ΠΕΜΕΝ και εκπροσώπου της στο ∆Σ
του ΝΑΤ, επιχειρεί να πλήξει το ηθικό
κύρος του ταξικού εργατικού κινή-
µατος και των στελεχών του, να συ-
κοφαντήσει τους αγώνες των
ναυτεργατών, προκειµένου να συ-
γκαλύψει την αντιλαpκή πολιτική και
τους φορείς της ΠΑΣΟΚ, Ν∆,
ΛΑ.Ο.Σ., εφοπλιστές και ΕΕ, που
είναι υπεύθυνοι για τη χρεοκοπία του
ΝΑΤ και τα δεινά της ναυτεργατικής
οικογένειας», καταγγέλλει µε ανα-
κοίνωσή του το ∆.Σ. της ΠΕΜΕΝ και
προσθέτει:

«Ματαιοπονούν το κεφάλαιο,
το πολιτικό του προσωπικό και
τα παπαγαλάκια του ότι µε τη
συκοφαντία και το ψέµα θα υπο-
νοµεύσουν τους ιστορικούς δε-
σµούς της ΠΕΜΕΝ και των
στελεχών της µε τους µηχανι-
κούς και τους ναυτεργάτες. Η
ΠΕΜΕΝ συνεχίζει αταλάντευτα
τους αγώνες µε εµπιστοσύνη ότι
η ταξική πάλη αποτελεί κινητή-
ρια δύναµη για να επικρατήσει το
δίκιο του εργαζόµενου λαού».

(Συνέχεια από τη σελ. 1)
Άρθρο 44 «Σύσταση και αρµοδιότητες Συµ-

βούλιου Νησιωτικής Πολιτικής»  για το «σχεδια-
σµό, τη διαµόρφωση και την εναρµόνιση της
νησιωτικής πολιτικής σε ευρωπαpκό, εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο και στη λήψη εξειδικευµέ-
νων µέτρων νησιωτικής πολιτικής», στρώνει το
δρόµο στα συµφέροντα του κεφαλαίου, ο
ΥΠΑΑΝ εκτελεί, η παρουσία των ναυτεργατών
και των οργανώσεων τους ούτε για δείγµα. 

Άρθρο 47 αντικατάσταση του άρθρου 8 του
ν. 2932/2001 «Συµβάσεις ανάθεσης δηµόσιας
υπηρεσίας». Με αυτή την τροποποίηση προω-
θείτε η άρση του cabotage στην ακτοπλο?α και
συγκεκριµένα:

Παρ. 9 «…ο ΥΠ.Α.Α.Ν. µπορεί, για την εξυπη-
ρέτηση των συγκοινωνιακών αναγκών, να αναθέ-
τει απ’ ευθείας µε την υπογραφή σύµβασης
ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας, χωρίς την τή-
ρηση διαγωνιστικής διαδικασίας και κατά παρέκ-
κλιση από κάθε άλλη διάταξη,  την διενέργεια
δροµολογίων σε πλοιοκτήτη πλοίου που πληρεί
τις προβλεπόµενες από τον νόµο προqποθέσεις,
έναντι µισθώµατος».

Αντίστοιχα και στην παρ. 11 «Σε περίπτωση µη
εκτέλεσης των δροµολογίων λόγω αθέτησης της
υποχρέωσης του πλοιοκτήτη ή αδυναµίας εκτέ-
λεσης αυτών για οποιονδήποτε λόγο, στο πλαίσιο
είτε τακτικής (εµπρόθεσµης ή εκπρόθεσµης) δρο-
µολόγησης είτε µε οποιασδήποτε µορφής σύµ-
βαση ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας, αν κρίνεται
απολύτως αναγκαίο, για λόγους κοινωνικής, οι-

κονοµικής και εδαφικής συνοχής ή  κάλυψης επει-
γουσών  συγκοινωνιακών αναγκών, ο ΥΠ.Α.Α.Ν.
µπορεί, ακόµα και πριν από την κήρυξη του πλοι-
οκτήτη εκπτώτου, να αναθέτει απ’ ευθείας µε την
υπογραφή σύµβασης ανάθεσης δηµόσιας υπη-
ρεσίας, χωρίς την τήρηση διαγωνιστικής διαδικα-
σίας και κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη,
τη διενέργεια των δροµολογίων σε πλοιοκτήτη
άλλου πλοίου, που πληροί τις προβλεπόµενες
από τον νόµο προqποθέσεις, έναντι µισθώµατος».

Άρθρο 49 µε τροποποίηση άρθρων του
ν.3872/2010 γίνεται «Πλήρη απελευθέρωση πε-
ριηγητικών πλόων» και συγκεκριµένα:

«Για όσα µέλη του πληρώµατος είναι σύµ-
φωνα µε την ελληνική νοµοθεσία ασφαλισµένα
στο Ν.Α.T., η Εταιρεία  απολαµβάνει των προνο-
µίων της ρύθµισης του άρθρου 24 του ν.
3409/2005, χωρίς άλλη διατύπωση, µε την κατά-
θεση στο Ν.Α.Τ. των προβλεποµένων δικαιολογη-
τικών και αντιγράφου της παρούσας σύµβασης.
Η απασχόληση των αλλοδαπών ναυτικών στο
πλοίο, ρυθµίζεται αποκλειστικά από τις ισχύουσες
διατάξεις της σηµαίας του πλοίου, καθώς και από
τις συλλογικές ή/και ατοµικές συµβάσεις εργα-
σίας, που ρυθµίζονται από το δίκαιο της σηµαίας
του πλοίου και της χώρας προέλευσης των ναυ-
τικών. Οι αλλοδαποί ναυτικοί, που απασχολούνται
στο πλοίο, δεν βαρύνονται µε εισφορές για το
NAT ή για οποιοδήποτε άλλο Ελληνικό Ασφαλι-

στικό Ταµείο και δεν αποκτούν δικαίωµα ασφαλι-
στικής καλύψεως ή άλλης παροχής από τα Τα-
µεία αυτά. Η Εταιρεία της δεν βαρύνεται µε
εισφορές προς οποιοδήποτε Ελληνικό Ασφαλι-
στικό Ταµείο, ούτε µε άλλης µορφής ασφαλιστική
ή κοινωνική επιβάρυνση για τη χρησιµοποίηση
των αλλοδαπών ναυτικών».

Επίσης σε άλλη τροποποίηση και όταν δεν ερ-
γάζονται Έλληνες ναυτεργάτες, δεν υποχρεώνει
την εταιρεία να παραδίδει στις αρχές την κατά-
σταση πληρώµατος παρά µόνο την κατάσταση
επιβατών και συγκεκριµένα «Η εν λόγω δήλωση
συνοδεύεται, για κάθε κυκλικό ταξίδι, από θεω-
ρηµένη από τις αρµόδιες λιµενικές αρχές, κατά-
σταση επιβατών (passenger list) και κατάσταση
πληρώµατος (crew list), εφόσον στο πλοίο απα-
σχολούνται Έλληνες Ναυτικοί, σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στο άρθρο 3 της παρούσης».

Άρθρο 54 «Εποπτεία Ναυτικού Αποµαχικού
Ταµείου στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνι-
κής Ασφάλισης». 

Από 1-1-2012 το ΝΑΤ εντάσσεται στο υπουρ-
γείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και µε
υπουργικές αποφάσεις θα καθοριστούν οι όροι
και οι προqποθέσεις της κοινωνικοασφαλιστικής
προστασίας. 

Στο άρθρο 55 προωθούνται πρόσθετα κατα-
σταλτικά µέτρα στα πλαίσια φύλαξης των λιµα-
νιών:

«Στο θέµα επίσης της ασφάλειας των λιµένων
εντάσσεται και ο προβλεπόµενος για τοποθέτηση
σε αυτούς εξοπλισµός στα πλαίσια του της εφαρ-
µογής της Συνθήκης Schengen και διαφόρων συ-
στηµάτων ασφαλείας. 

Επισηµαίνεται ότι η εγκατάσταση του εξοπλι-
σµού που απαιτείται για την εφαρµογή του κώ-
δικα ISPS, της συνθήκης Schengen και διαφόρων
συστηµάτων ασφαλείας, στο πλαίσιο εξασφάλι-
σης κρατικής ασφάλειας συνεπάγεται ήσσονος
σηµασίας παρεµβάσεις όπως κινητές περιφρά-
ξεις, διέλευση ηλεκτροφόρων καλωδίων, δηµι-
ουργία φυλακίων ελέγχου, τοποθέτηση καµερών
παρακολούθησης επί στύλων, προστατευτικές
µπάρες κλπ επί των ήδη υπαρχόντων έργων των
οποίων σε καµία περίπτωση δεν τροποποιούνται
ή αλλοιώνονται τα υφιστάµενα γεωµετρικά  χα-
ρακτηριστικά αυτών και δεν παρακωλύεται η λει-
τουργία τους». 

Οι ναυτεργάτες, οι εργαζόµενοι από τις εξε-
λίξεις επιβάλλεται αν εντείνουν τον αγώνα τους
για το σύνολο των προβληµάτων που προκαλεί
σε βάρος τους, η αντιλαhκή πολιτική του κεφα-
λαίου και των εκπροσώπων του, να αποσυρθεί
το πολυνοµοσχέδιο έκτρωµα που ισοπεδώνει
εργασιακά και κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώ-
µατα, µε καλύτερη οργάνωση µέσα και έξω από
τα πλοία, σε κάθε χώρο δουλειάς, να δυναµώ-
σουµε το µέτωπο των ταξικών δυνάµεων
ΠΑΜΕ-ΠΕΣΕΒΕ-ΠΑΣΥ-ΜΑΣ-ΟΓΕ, για την λαhκή
αντεπίθεση.

στο πολυνοµοσχέδιο έκτρωµα της κυβέρνησης του «µαύρου µετώπου»Ο
Χ
Ι

Μειοψηφία τελικά αποδείχτηκε στο Γενικό Συµβού-
λιο της ΠΝΟ, 8 ∆εκέµβρη 2011, το «µπλόκ» της νόθας
πλειοψηφίας της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΝΟ,
όπου µε ψήφους 9 προς 4 (και µια απουσία) είχαν
απορρίψει, 11 Νοέµβρη, την πρόταση των ταξικών σω-
µατείων για σύσταση επιτροπής µελέτης και προτά-
σεων για την τροποποίηση του καταστατικού ώστε από
καλύτερη θέση να µπορέσει η Οµοσπονδία να ανταπο-
κριθεί στον ρόλο της σαν οργανωτής του αγώνα των
ναυτεργατών απέναντι στην ολοµέτωπη επίθεση του
εφοπλιστικού κεφαλαίου, των κυβερνήσεων και της
Ε.Ε.

Τελικά, η πρόταση των τα-
ξικών σωµατείων ψηφίστηκε
από την πλειοψηφία των συνέ-
δρων στο Γ.Σ. της ΠΝΟ, 38
ψήφους υπέρ και 37 ψήφοι
κατά επί συνόλου 75 αντιπρο-
σώπων του ακρωτηριασµένου
σώµατος του συνεδρίου. Η
πλειοψηφία αυτή θα ήταν
ακόµα µεγαλύτερη αν συµµε-
τείχαν και οι 35 σύνεδροι, που
το αντιδηµοκρατικό αντιδρα-
στικό καταστατικό της ΠΝΟ
αποκλείει µε τον περιορισµό
της εκπροσώπησης των µαζικών σωµατείων στο 1/10
του συνόλου των εκλεγµένων αντιπροσώπων.

Γίνεται φανερό, λοιπόν, ότι όσο διευρύνεται η αντι-
προσώπευση των ναυτεργατών τόσο επιβεβαιώνεται η
πλήρης αναντιστοιχία της οµάδας του κυβερνητικού
εργοδοτικού συνδικαλισµού µε την θέληση των ναυ-
τεργατών για την απόκρουση της επιθετικότητας των

εφοπλιστών, κυβέρνησης και των δυνάµεων του ευρω-
µονόδροµου.

Χαρακτηριστικό δείγµα της πεισµατικής άρνησης
για τροποποίηση του καταστατικού της Οµοσπονδίας
Ναυτεργατικών οργανώσεων αποτελεί και η προσπά-
θεια του γ.γ. της ΠΝΟ κ. Ι. Χαλά να ρίξει ...δύο ψηφο-
δέλτια! 

Ατµοµηχανή του «µπλόκ» των δυνάµεων του εργο-
δοτικού κυβερνητικού συνδικαλισµού, που κυριαρχεί
στηριζόµενο στο  αντιδηµοκρατικό καταστατικό και την
αντιδραστική νοµοθεσία, αποτελεί η διοίκηση της

ΠΕΠΕΝ στην οποία συµµετέ-
χουν διευθυντικά στελέχη
ναυτιλιακών εταιρειών, µετα-
φέροντας από πρώτο χέρι τη
φωνή του εφοπλιστή.

Στήριγµα του αντιδραστι-
κού αυτού «µπλόκ» αποτελούν
τα µικρά σωµατεία σφραγί-
δες, τα οποία δεν θα µπορού-
σαν να σταθούν χωρίς την
οικονοµική στήριξή τους από
την ΠΝΟ, αλλά και οι εφοπλι-
στές µε τους οποίους συνδια-
λέγονται άλλοτε µε
απαράδεκτες υποχωρήσεις

και άλλοτε µε µυστικές συµφωνίες σε βάρος των ναυ-
τεργατικών συµφερόντων.

Η εκλεγµένη επιτροπή καταστατικού µέσα σε τρείς
µήνες θα φέρει σε νέο Γενικό Συµβούλιο τις προτάσεις
της για τις αναγκαίες τροποποιήσεις για την λειτουργία
και την οργανωτική δοµή της ΠΝΟ, εξέλιξη που µπορεί
να σηµατοδοτήσει την ανασύνταξη του ν.σ.κ.

ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ ο ΕΚ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟΣ της ΠΝΟ για την ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ του ν.σ.κ.

∆ιατηρούν την ΠΕΠΕΝ «συνδικαλιστικό 
παραµάγαζο» των εφοπλιστών

Με τους εφοπλιστές να
ορίζουν για άλλη µια
φορά τη νέα διοίκηση
στην Ένωση Πλοιάρ-
χων ολοκληρώθηκαν οι
αρχαιρεσίες της
ΠΕΠΕΝ, που ήταν κι
αυτές ένα καλοστηµένο
κουκλοθέατρο.
Για ακόµα µία φορά δεν
υπήρξε ελεύθερη έκ-
φραση των πλοιάρχων.
Οι εκλογές ήταν νοθευ-
µένες και το αποτέλε-
σµα πλαστό. Οι
πραγµατικοί ψηφίσα-
ντες είναι ελάχιστοι και
το νέο ∆.Σ. δεν έχει
καµία νοµιµοποίηση
από τα µέλη του σωµα-
τείου. 
Αποδεικνύεται από την
αδιαφάνεια κατά τη διε-
ξαγωγή των εκλογών
και την απαγόρευση
ελέγχου της διαδικα-
σίας, ότι κουµάντο σε
αυτό το σωµατείο κά-
νουν οι εφοπλιστές,
που για να περνάνε τα
µέτρα που θέλουν πιο
ανώδυνα, χρησιµοποι-
ούν ξεπουληµένους
εντολοδόχους οι οποίοι
προσυπέγραφαν και θα
συνεχίσουν να προσυ-
πογράφουν για τον
αφανισµό του κλάδου,
για ναυτεργάτες χωρίς
συγκροτηµένα δικαιώ-
µατα, που βλέπουν το
εισόδηµα τους να µειώ-
νεται, να πετσοκόβο-
νται επιδόµατα κι αλλά
να εξαφανίζονται, συµ-
βάσεις να παζαρεύο-

νται µε δουλεµπορικά
κυκλώµατα, συντάξεις
να φτάνουν στον πάτο,
φόρους να αγγίζουν τα
όρια της ληστείας.
Η «∆ΑΕΠ» ευχαριστεί
όλους τους φίλους της
παράταξης που στήρι-
ξαν τους υποψήφιούς
µας στις αρχαιρεσίες
του σωµατείου και
καλεί όλους τους Πλοι-
άρχους να έρθουν να
µας βρουν και να αγω-
νιστούν µαζί µας οργα-
νωµένα µε ταξικό
προσανατολισµό µαζί
µε τις υπόλοιπες δυνά-
µεις του ΠΑΜΕ.
Εµείς λέµε ότι το ∆.Σ.
της ΠΕΠΕΝ πρέπει να
απαρτίζεται από καπε-
ταναίους, που έχουν
βγει από τα σπλάχνα
της εργατικής τάξης και
παραµένουν εκεί κι
αγωνίζονται µαζί µε
τους άλλους ναυτεργά-
τες για τα δίκια του κλά-
δου, κι όχι από
ανδρείκελα, διορισµέ-
νους από τους εφοπλι-
στές, αρχικαπετανέους,
εντολοδόχους, εργατο-
πατέρες κι επικίνδυ-
νους για την τάξη µας.

Ο αγώνας µας θα είναι
δύσκολος και θα είναι

µεγάλος όσο και το
δίκιο της τάξης µας. 

«∆.Α.Ε.Π.»
Κολοκοτρώνη 99, 

Πειραιάς 
Τηλ: 210 - 41 17 578

Ψευδεπίγραφη ασφάλεια από την Ε.Ε.

Ψηφίστηκε, 15 ∆εκέµβρη στη Βουλή, από τους
βουλευτές της συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ - Ν∆ -

ΛΑ.Ο.Σ., το νοµοσχέδιο που αφορά την προσαρµογή
της νοµοθεσίας της χώρας µας στις διατάξεις της Οδη-
γίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαpκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τα ναυτικά ατυ-
χήµατα.

Προβλέπει τη σύσταση Ελληνικής Υπηρεσίας ∆ιε-
ρεύνησης Ναυτικών Ατυχηµάτων και Συµβάντων
(ΕΛΥ∆ΝΑ). Σε σχέση µε το υφιστάµενο εθνικό νοµικό
πλαίσιο, η εφαρµογή της διευρύνεται και αφορά ναυ-
τικά ατυχήµατα σε όλα τα υπό ελληνική σηµαία πλοία
ανεξαρτήτως του τόπου που συµβαίνουν, αλλά και  σε
πλοία ανεξαρτήτως σηµαίας που συµβαίνουν σε ελλη-
νικά χωρικά ύδατα ή µέσα στην περιοχή έρευνας και
διάσωσης της Ελλάδας, υπό την προqπόθεση ότι έχει
βοήθεια ή άλλη υπηρεσία έρευνας και διάσωσης.  

«Καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο και δηλώνουµε
ότι θα συνεχίσουµε την πάλη µας µε τους ναυτεργά-
τες και τους άλλους εργαζόµενους για ουσιαστικά δι-
καιώµατα και για να σταµατήσει η συγκάλυψη
ατυχηµάτων. Όσο τα πλοία θα είναι στα χέρια εφο-
πλιστών και κριτήριο το κέρδος θα χάνονται ανθρώ-
πινες ζωές και θα βιάζεται το περιβάλλον». Αυτό
επισήµανε χτες στην Ολοµέλεια της Βουλής, η βουλευ-
τής του ΚΚΕ, Βέρα Νικολα?δου.

Αναφερόµενη στο περιεχόµενο του νόµου η Β. Νι-
κολα?δου είπε πως είναι «πλήρης αποπροσανατολισµός
αυτό που κάνει η κυβέρνηση να συγκεντρώνεται η προ-
σοχή στη δηµιουργία ελληνικής υπηρεσίας ατυχηµάτων
και συµβάντων, δηλαδή να αποσιωπούνται τα κρίσιµα
ζητήµατα για τη σχέση της ανθρώπινης ζωής στη θά-
λασσα µε τις σηµαίες ευκαιρίας». 

Τέλος θύµισε ότι ουδέποτε «κρίθηκαν στην ουσία
τους τα ναυτικά δυστυχήµατα, δεν καταλογίστηκαν
ποτέ οι ευθύνες αντίθετα καλύφθηκαν µε ωµό κυνικό
τρόπο. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις το "Σάµινα" και το
"∆ύστος" και πολλά άλλα πλοία, επιβεβαιώνοντας ότι οι
περιπτώσεις αυτές κρίνονται µε ταξικό κριτήριο υπέρ
των εφοπλιστών».

ΝΑΥΤΙΚΑ ...ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Nέα ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ σε ΒΑΡΟΣ του ΚΚΕ από το ««ΕΘΝΟΣ»»
Συνεχίζει να διαστρεβλώνει συνειδητά τα πραγµατικά γεγονότα γύρω από 
την άρση της ασυλίας του ευρωβουλευτή του κόµµατος Γιώργου Τούσσα
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∆ΟΚΙΜΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1949-1968

Με ιδιαίτερη συγκίνηση και ικανοποίηση παρουσιά-
ζουµε σήµερα τον Β' Τόµο του «∆οκιµίου Ιστορίας του

ΚΚΕ, περίοδος 1949 - 1968», που εγκρίθηκε από πανελλαδική
Συνδιάσκεψη τον Ιούλη και κυκλοφόρησε πρόσφατα από τη
«Σύγχρονη Εποχή», τόνισε κατά την παρουσίαση του βιβλίου
η ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Αλέκα Παπαρήγα, και µεταξύ των άλλων
επεσήµανε:

Είµαστε το µοναδικό κόµµα στην Ελλάδα που µελετά µε
επιστηµονικό και κυρίως συλλογικό τρόπο την Ιστορία του, την
εκθέτει ανοιχτά στην κρίση των φίλων και οπαδών, των αγω-
νιστών, όλων των εργαζοµένων, στην κρίση της νεολαίας,
αποτιµά την προσφορά του, ανοιχτά µιλά για λάθη και παρα-
λείψεις.

Μελετάµε την Ιστορία µας για να αποτιµήσουµε την προ-
σφορά µας, αλλά και τα λάθη, τις παραλείψεις µας, να απο-
κτήσουµε νέα πείρα και γνώση. Ολα αυτά τα βλέπουµε ως
παράγοντες ισχυροποίησης, ωρίµανσης και ανάπτυξης του
Κόµµατος. Επιδιώκουµε µέσα και από αυτή τη διαδικασία να
γίνει η δράση µας πιο διεισδυτική και αποτελεσµατική, στην
πάλη για την κατάργηση της ταξικής εκµετάλλευσης, για το
σοσιαλισµό.

Αυτό που ξεχωρίζει, κατά τη γνώµη µας, την έκδοση που
παρουσιάζουµε σήµερα, είναι ότι πρόκειται για έργο συλλογι-
κής µελέτης που στηρίχθηκε σε ένα τεράστιο γραπτό υλικό,
που ήδη έχει εκτεθεί δηµόσια, ακόµα και σε εχθρικές πηγές
προς την ιδεολογία του ΚΚΕ. Η βιβλιογραφία που χρησιµο-
ποιήθηκε περιλαµβάνει αρχειακές πηγές, ντοκουµέντα του
Κόµµατος, κοµµατικά ντοκουµέντα της Ε∆Α, εφηµερίδες και
περιοδικά, ελληνική και ξένη βιβλιογραφία. 

Το πιο σηµαντικό, το πιο ξεχωριστό είναι ότι στις σελίδες
του ∆οκιµίου δεν περνάει µόνο η δράση των «επάνω», των
κοµµάτων, των ηγεσιών, των προσωπικοτήτων, αλλά και η
δράση των «κάτω», των εργατών, των εργαζοµένων γενικό-
τερα, του κινήµατος. 

Η επιστηµονική µελέτη της περιόδου αυτής αναµφισβή-
τητα επηρεάστηκε από γεγονότα µεγάλης σηµασίας, όπως
είναι η καπιταλιστική παλινόρθωση στην ΕΣΣ∆ και στις άλλες
σοσιαλιστικές χώρες, η ιδεολογική και οργανωτική κρίση του
∆ιεθνούς Κοµµουνιστικού Κινήµατος. 

Η ανατροπή του σοσιαλιστικού συστήµατος, άλλωστε, δεν
καθορίστηκε από το αποτέλεσµα µιας στρατιωτικής πολεµι-
κής αναµέτρησης. Η ιµπεριαλιστική περικύκλωση ήταν πα-
ρούσα, η ιµπεριαλιστική συνωµοσία, όµως καθοριστικές,
θεµελιακές ως προς αυτήν ήταν οι εσωτερικές διεργασίες, η
ταξική πάλη µέσα στην ίδια την πορεία της σοσιαλιστικής πο-
ρείας, τα εσωτερικά υποκειµενικά λάθη, η αποµάκρυνση από
βασικές αρχές, η υιοθέτηση λαθεµένων επιλογών, πριν απ'
όλα στην οικονοµία, που οδήγησαν στον οπορτουνισµό, στην
αλλοίωση του χαρακτήρα του Κόµµατος, του εργατικού χαρα-
κτήρα της εξουσίας.

Κάθε βήµα ιδεολογικής και πολιτικής ωρίµανσης του ΚΚΕ
στις σύγχρονες συνθήκες εξαγριώνει τον ταξικό αντίπαλο,
αλλά και τον κάνει ευέλικτο στη χρησιµοποίηση αποστατών,
αναχωρητών, οπορτουνιστών προερχόµενων από τα σπλάχνα
του ΚΚΕ. 

Έχουµε πλούσια πείρα, ξέρουµε ότι όταν το Κόµµα γλι-
στρούσε στο λάθος, τότε ο αντίπαλος µας παίνευε, όταν διορ-
θώναµε το λάθος, µας έκανε επίθεση.

ΈΈλληηξξεε  ηη  ΟΟιικκοοννοοµµιικκήή  ΕΕξξόόρρµµηησσηη  ττοουυ  ΠΠΑΑΜΜΕΕ

Η Εκτελεστική Γραµµατεία του ΠΑΜΕ θέλει να ευχαριστή-
σει όλο τον κόσµο που αυτή την δύσκολη στιγµή στήριξε

το ΠΑΜΕ στην οικονοµική εξόρµηση του 2011. 
Οι Λαχνοί του Λαhκού Λαχείου που κληρώθηκαν είναι: 

Της 29ης Νοέµβρη 74258 και της 6ης ∆εκέµβρη  53531.

ΤΑ ΕΣΟ∆Α
(Συνέχεια από τη σελ. 1)

ΟΚρατικός Προiπολογισµός δια-
µορφώνει συνθήκες πραγµατι-

κής φοροεπιδροµής ενάντια στα λαhκά
εισοδήµατα.

Σε συνθήκες κορύφωσης της καπιτα-
λιστικής κρίσης, συρρίκνωσης του λαpκού
εισοδήµατος και αλµατώδους αύξησης
της ανεργίας, αυτός προβλέπει ότι τα φο-
ρολογικά έσοδα για το 2012 θα αυξηθούν
κατά 3,6 δισ. ευρώ σε σχέση µε το 2011,
δηλ. κατά 7,1%.

Τα έσοδα από την άµεση φορολογία
των φυσικών προσώπων προqπολογίζει ότι
θα ανέλθουν στα 10,7 δισ. παρουσιάζο-
ντας µια πρωτόγνωρη αύξηση σε σχέση
µε το 2011 κατά 2,5 δισ. ευρώ, δηλαδή
κατά 29,1%. Αυτά εκτιµάται ότι θα προέλ-
θουν από τη µείωση του αφορολόγητου
ορίου στα 5.000 ευρώ και την κατάργηση
των φοροαπαλλαγών στο εισόδηµα. Ου-
σιαστικά το σύνολο των επιπλέον φόρων
θα κληθούν να το καταβάλουν τα λαpκά
νοικοκυριά µε εισόδηµα µέχρι 25.000
ευρώ, οι τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογέ-
νειες.

Τροµακτική αύξηση κατά 217,6% σε
σχέση µε το 2011 προβλέπεται ότι θα πα-
ρουσιάσουν τα έσοδα από τη φορολογία
στην ακίνητη περιουσία. Η αύξηση αυτή
προβλέπεται ότι θα προκύψει από την
πλήρη απόδοση του χαρατσιού µέσα από
τους λογαριασµούς της ∆ΕΗ, το οποίο
εκτιµάται ότι θα οδηγήσει σε έσοδα ύψους
2,9 δισ. ευρώ. 

Τα έσοδα από τους αντιλαhκούς έµ-
µεσους φόρους προiπολογίζεται ότι θα
ανέλθουν στα 29,1 δισ. ευρώ, στα ίδια
επίπεδα µε το 2011. Από αυτούς, αύξηση
παρουσιάζουν τα έσοδα από την αύξηση
του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πε-
τρελαίου θέρµανσης και από τα τέλη κυ-
κλοφορίας των οχηµάτων.

Την ώρα που, από τη µια µεριά, η κυ-
βέρνηση οργανώνει τη βάρβαρη φοροεπι-
δροµή στο λαpκό εισόδηµα, από την άλλη
δροµολογεί µια νέα, ακόµα πιο εκτεταµένη
φοροαπαλλαγή για το µεγάλο κεφάλαιο. 

Τα έσοδα από την άµεση φορολογία
των νοµικών προσώπων προβλέπεται ότι
το 2012 θα µειωθούν κατά 22,0%, εξαι-
τίας της µείωσης των φορολογικών συ-
ντελεστών για τα κέρδη από το 24% στο
20%. Ουσιαστικά, δηλαδή, η όποια συνει-
σφορά των επιχειρήσεων στα φορολογικά
έσοδα περιορίζεται στο ...ιλιγγιώδες πο-
σοστό του 3,9% του συνόλου των φορο-
λογικών εσόδων.

Μηδενικά έσοδα προβλέπονται για το
2012 από το «ανελέητο» κυνήγι είσπραξης
των ληξιπρόθεσµων οφειλών, το ύψος των
οποίων προσεγγίζει τα 44 δισ. ευρώ, ενώ
αντίστοιχο προβλέπεται και το αποτέλε-
σµα από την πάταξη της φοροδιαφυγής,
στο όνοµα της οποίας κάθε φορά εξαπο-
λύονται νέες φοροεπιδροµές στο λαpκό ει-
σόδηµα.

Τη βαρβαρότητα αυτής της κατάστα-
σης δεν µπορεί να αναιρέσει η προπαγαν-
διστικού χαρακτήρα εκστρατεία ενάντια
στους µεγαλο-οφειλέτες και η αυστηρο-
ποίηση ελέγχων. Από τα 1,3 δισ. ευρώ
πρόστιµο που επιβλήθηκαν το 2010 ει-
σπράχτηκαν µόνο τα 29,1 εκατ. ευρώ, δηλ.
ποσοστό 2,3%.

Οι συνολικές δαπάνες για τους
µισθούς και τις συντάξεις του

Κρατικού Προiπολογισµού προ-
βλέπεται ότι θα µειωθούν κατά
5,6% σε σχέση µε το 2011. 

Η χρηµατοδότηση των ασφαλι-
στικών ταµείων µειώνεται κατά 1,5
δισ. ευρώ ή 9,1%. Για το ΙΚΑ, η µεί-
ωση αυτή ανέρχεται στο 41,6% και
για τον ΟΓΑ στο 23,5%. 

Η εξέλιξη αυτή θα είναι τραγική
για τα οικονοµικά των ασφαλιστικών
ταµείων. Κάθε θέση εργασίας που
χάνεται «στοιχίζει» στα ταµεία
5.000 ευρώ το χρόνο. Μια γενικευ-
µένη µείωση των µισθών οδηγεί σε
απώλειες ύψους 500 εκατ. ευρώ το
χρόνο για τα Ταµεία. Η εισφοροδια-
φυγή µόνο για το ΙΚΑ ξεπερνάει τα
3,5 δισ. ευρώ ετησίως. 

Αυτή η κατάσταση µπορεί να
οδηγήσει είτε σε παύση πληρωµών
των συντάξεων είτε σε δραστική
µείωση των συντάξεων και των πα-
ροχών.

Αξίζει, επίσης, να σηµειώσουµε
τη µείωση της δαπάνης για το ΕΚΑΣ
κατά 20% µε σοβαρές επιπτώσεις
για τους χαµηλοσυνταξιούχους. Η
χρηµατοδότηση προς τον ΟΑΕ∆,
παρά την αύξηση της ανεργίας, µει-
ώνεται κατά 250 εκατ. Ευρώ.

Οι συνολικές δαπάνες για την
Υγεία και Πρόνοια προβλέπονται
µειωµένες κατά 6,5% σε σχέση µε
αυτές του 2011. Αποτέλεσµα της
µείωσης της κρατικής χρηµατοδότη-
σης είναι η προσαρµογή των δηµό-
σιων µονάδων Υγείας - Πρόνοιας
στην επιχειρηµατική δράση, η ενί-
σχυση των επιχειρηµατικών οµίλων
που δραστηριοποιούνται σ' αυτούς
τους τοµείς και η αύξηση των δαπα-
νών που θα κληθούν να καταβάλουν
τα λαpκά στρώµατα.

Οι δαπάνες για την Παιδεία
εκτιµάται ότι θα µειωθούν κατά
2,9%. Για την πρωτοβάθµια εκπαί-
δευση, η µείωση αυτή ανέρχεται στο
83,3% σε σχέση µε πέρσι, ενώ αυτή
για τη δευτεροβάθµια είναι της
τάξης του 57,8% µε σοβαρότατες
επιπτώσεις στα εισοδήµατα της λαp-
κής οικογένειας. 

Από την άλλη όµως µεριά, αυξά-
νονται οι δαπάνες που σχετίζονται
µε την άµεση προώθηση των καπιτα-
λιστικών αναδιαρθρώσεων και κυ-
ρίως µε τις ανάγκες του κεφαλαίου
για φθηνή και αναλώσιµη εργατική
δύναµη, όπως για παράδειγµα οι δα-
πάνες για τη Γενική Γραµµατεία ∆ιά
Βίου Μάθησης, οι οποίες αυξάνονται

κατά 40%.
Επιβεβαιώνονται και µε τον Κρα-

τικό Προqπολογισµό οι εκτιµήσεις
για το περιεχόµενο και τον προσα-
νατολισµό της αντιδραστικής µεταρ-
ρύθµισης για το λαό του
«Καλλικράτη». Η χρηµατοδότηση
της τοπικής και περιφερειακής δι-
οίκησης προβλέπεται ότι θα µειω-
θεί κατά περίπου 2 δισ. ευρώ. Για
τους δήµους, η µείωση προβλέπεται
ότι θα ανέλθει στο 34%, ενώ για τις
περιφέρειες αυτή θα φτάσει στο
37%.

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζουν
και οι δαπάνες για πολιτισµό και
αθλητισµό και την όποια χρηµατο-
δότηση να κατευθύνεται στην υλο-
ποίηση ευρωενωσιακών
προγραµµάτων και στη στήριξη των
διάφορων ΜΚΟ και του λεγόµενου
εθελοντισµού.

Το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επεν-
δύσεων (Π∆Ε) εξυπηρετεί την υλο-
ποίηση των καπιταλιστικών
αναδιαρθρώσεων, την ενίσχυση των
ιδιωτικών επενδύσεων και της επι-
χειρηµατικής δράσης. Το 78% των
δαπανών του Π∆Ε κατευθύνεται
στην εξυπηρέτηση του ΕΣΠΑ, ενώ το
υπόλοιπο τµήµα του αφορά τη χρη-
µατοδότηση έργων που λειτουργούν
συµπληρωµατικά ως προς το ΕΣΠΑ.
Πρόκειται για έργα που κατά προτε-
ραιότητα εξυπηρετούν τις ανάγκες
του κεφαλαίου ενώ υποχρηµατοδο-
τούνται ή απουσιάζουν έργα υποδο-
µής για τις κοινωνικές και λαpκές
ανάγκες, όπως η ανέγερση σχο-
λείων, νοσοκοµείων, Κέντρων Υγείας
και προνοιακών ιδρυµάτων, έργα
αντισεισµικής θωράκισης και αντι-
πληµµυρικής προστασίας.

Ακόµη, όµως, και αυτά τα µε-
γέθη που προβλέπονται στον ΚΠ για

το 2012 είναι έωλα, γιατί
βασίζονται σε προβλέψεις,
η εγκυρότητα των οποίων
αµφισβητείται έντονα.
Όπως η πρόβλεψη, για την
πορεία του ΑΕΠ για το
2012, ότι θα συρρικνωθεί
κατά 2,8% φαντάζει ιδιαί-
τερα αισιόδοξη, πολύ δε
περισσότερο εάν το 2012
έχουµε εκδήλωση νέας
συγχρονισµένης κρίσης. 

Το ίδιο αισιόδοξη πα-
ρουσιάζεται η εικόνα για τα φορολο-
γικά έσοδα σε συνθήκες ραγδαίας
µείωσης του λαpκού εισοδήµατος,
όπως επίσης και η επίδρασή του
στην εγχώρια κατανάλωση. Οι ανα-
τροπές στις εργασιακές σχέσεις και
η αύξηση της ανεργίας σε σχέση µε
την πορεία των ασφαλιστικών τα-
µείων. 

Αλλά και οι ιδιαίτερα αισιόδοξες
προβλέψεις για την πορεία του PSI,
του «κουρέµατος» των οµολόγων και
η επίδρασή του στην πορεία εξυπη-
ρέτησης του δηµόσιου χρέους.
Όλες αυτές οι συνειδητά λαθεµέ-
νες προβλέψεις προδικάζουν από
τώρα τη λήψη νέων αντιλαhκών πα-
κέτων µέτρων για το 2012.

ΟΙ ∆ΑΠΑΝΕΣ

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟ0ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

(Συνέχεια από τη σελ. 1)
Στέρεο, συγκροτηµένο και οργα-

νωµένο βήµα στην ενίσχυση της
πάλης για την αποφασιστική διεκδί-
κηση άµεσων µέτρων προστασίας
και ανακούφισης των εκατοντάδων
χιλιάδων ανέργων, στο δυνάµωµα και
την κλιµάκωση του αγώνα ενάντια
στη συντονισµένη επίθεση της κυ-
βέρνησης του µαύρου µετώπου, της
πλουτοκρατίας και της Τρόικας, απο-
τέλεσαν τα συλλαλητήρια και οι πο-
λύµορφες παρεµβάσεις που
πραγµατοποίησαν, την Τρίτη 20 ∆ε-
κέµβρη 2011, το ΠΑΜΕ µε τους συµ-
µάχους του, ΠΑΣΥ - ΠΑΣΕΒΕ - ΜΑΣ -
ΟΓΕ, στα οποία συµµετείχαν χιλιάδες
εργαζόµενοι, άνεργοι, γυναίκες, αυ-
τοαπασχολούµενοι, αγρότες, νεο-
λαίοι, συνταξιούχοι µαζί µε τις
οικογένειές τους από άκρη σε άκρη
σε όλη τη χώρα.

Στα συλλαλητήρια αποτυπώθηκε η
δουλειά που έγινε όλο το προηγού-
µενο διάστηµα για τη συσπείρωση των
ανέργων. ∆ιατρανώθηκε ότι η ελπίδα
και η προοπτική βρίσκεται στην κλιµά-
κωση της πάλης, στη συσπείρωση στις
Επιτροπές Αγώνα, στις Λαpκές Επιτρο-
πές σε κάθε γειτονιά και πόλη ενάντια
στην αντιλαpκή πολιτική, για να δηµι-
ουργηθούν οι προqποθέσεις για µια
άλλη κοινωνία, κόντρα και ενάντια σε
αυτό το σύστηµα που γεννά, αναπα-
ράγει και τροφοδοτεί την ανεργία. Για
µια κοινωνία που θα υπηρετεί τις σύγ-
χρονες ανάγκες του λαού στην πλήρη
και σταθερή εργασία, στην Υγεία, την

Πρόνοια, την Παιδεία και την Ψυχαγω-
γία, στην Αναψυχή κλπ.

Το πλαίσιο πάλης

του ΠΑΜΕ:

• Εκτακτο επίδοµα ένα µισθό για
όλους τους ανέργους τώρα.
• Επίδοµα ανεργίας 1.120 ευρώ για
όσο διάστηµα διαρκεί η ανεργία.
• Απλοποίηση των προqπο-
θέσεων για τη χορήγηση του
επιδόµατος ανεργίας, επέ-
κτασή του σε όσους έκλει-
σαν τα µαγαζιά τους ή
εργάζονται περιστασιακά.
• Πλήρη, δωρεάν ιατροφαρ-
µακευτική περίθαλψη, µε
ανανέωση των βιβλιαρίων
του ΙΚΑ και των άλλων Τα-
µείων, χωρίς όρους και προ-
qποθέσεις. Η κάλυψη να
είναι από το κράτος µε χρη-
µατοδότηση 100%, συµπερι-
λαµβανοµένων και των
οικογενειών τους.
• Μείωση 30% των τιµολο-
γίων ∆ΕΚΟ µε παράλληλη
απαγόρευση της διακοπής
παροχής νερού, ρεύµατος
και σταθερού τηλεφώνου.
• Χορήγηση δωρεάν κάρτας απεριό-
ριστων διαδροµών στις αστικές συ-

γκοινωνίες.
• Ο χρόνος ανεργίας να υπολογίζεται
ως συντάξιµος χρόνος ασφάλισης.
• ∆ιαγραφή χρεών από τόκους και πά-
γωµα αποπληρωµής δανείων για όσον
καιρό κάποιος είναι άνεργος, για φτω-
χούς αγρότες, µε παράλληλη κατάρ-
γηση κατασχέσεων κάθε µορφής
ιδιοκτησίας (σπίτι, αγροτική εκµετάλ-
λευση κ.λπ.).

• Επιδότηση ενοικίου στο 100% της
αξίας του.

• Κρατική αγορά, συγκέντρωση και
διάθεση τροφίµων σε ανέργους και
χαµηλοσυνταξιούχους.
• ∆ηµιουργία κρατικών πρατηρίων για
ανάγκες ένδυσης, υπόδησης, ατοµι-
κής υγιεινής σε τιµές κόστους.
• ∆ωρεάν παροχή πακέτου απαραίτη-
των σχολικών ειδών για τα παιδιά των
ανέργων.
• Πλήρη κάλυψη του κόστους των
σπουδών για φοιτητές που οι γονείς
τους είναι άνεργοι, φτωχοί αγρότες.
• Καµία απόλυση συµβασιούχων σε
δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα.
• Προσλήψεις στους τοµείς Υγείας,

Πρόνοιας, Εκπαίδευσης και
σε άλλα έργα κοινωνικών υπο-
δοµών για µείωση της ανερ-
γίας και κάλυψη των µεγάλων
κενών που υπάρχουν.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

ΑΠΟ ΤΟ ΚΚΕ

Τη λήψη των µέτρων µε
επείγοντα και επιτακτικό χα-
ρακτήρα για την ανακούφιση
των ανέργων, των αυτοαπα-
σχολούµενων και των µικρο-
µεσαίων αγροτών, ζητά το
ΚΚΕ µε Πρόταση Νόµου που
κατατίθεται για δεύτερη
φορά τον τελευταίο χρόνο. Η
προηγούµενη που συζητή-
θηκε 1/3/2010 στην αρµόδια

Επιτροπή της Βουλής, απορρίφθηκε
από το ΠΑΣΟΚ, τη Ν∆ και το ΛΑ.Ο.Σ. 

«Συλλογικές συµβάσεις, σταθερή δουλειά, πίσω δεν θα κάνει η εργατιά»

Ηκατάθεση του προiπολογισµού του ΝΑΤ για το 2012, εναρ-
µονίζεται µε την αντιλαhκή πολιτική της κυβέρνησης του

«µαύρου µετώπου» ΠΑΣΟΚ-Ν∆-ΛΑΟΣ, στις κατευθύνσεις της τρόικα,
της Ε.Ε, των αντεργατικών νόµων 3845/2010 (µνηµόνιο), 3985/2011
(µεσοπρόθεσµο) υπηρετεί την ανταγωνιστικότητα και κερδοφορία
του εφοπλιστικού κεφαλαίου, µε χαλκευµένα στοιχεία σε βάρος του
συνόλου των δικαιωµάτων των ναυτεργατών.

∆εν γίνεται καµία αναφορά για την περικοπή των 100.000.000 ευρώ
από την κρατική επιχορήγηση για το 2012, όπως προβλέπεται στο άρθρο
44 του µεσοπρόθεσµου, όπως επίσης καµία αναφορά για το πολυνοµο-
σχέδιο που έχει κατατεθεί και προωθεί την πλήρη άρση του cabotage σε
όλες τις κατηγορίες πλοίων και στην ακτοπλο?α,  εντάσσει το ΝΑΤ από
1-1-2012 στο Υπουργείο Εργασίας.

Οι εισφορές του ΝΑΤ προσδιορίζονται µε βάση τρία στοιχεία: 1) Νο-
µίµου συνθέσεως, 2) είδος και χωρητικότητας πλοίου, 3) Αµοιβής Ναυ-
τικών βάσει συλλογικών συµβάσεων».

Στα χαλκευµένα στοιχεία δεν γίνεται αναφορά ότι:

1. Στα ποντοπόρα µε την εφαρµογή του ν.2687/53 περί εγκριτικών
πράξεων νηολόγησης  και τις 11 µέχρι σήµερα τροποποιήσεις του όρου
8, οργιάζει η «µαύρη» ανασφάλιστη εργασία, για ελάχιστους (από 4 έως
6 ναυτεργάτες ανάλογα µε την χωρητικότητα) καταβάλλονται ασφαλι-
στικές εισφορές. Στην εισηγητική έκθεση διατυπώνεται ότι : «σύµφωνα
µε τα αποσταλέντα στοιχεία της ∆ιεύθυνσης Πόρων και ειδικότερα του
τµήµατος εισφορών σε ξένο συνάλλαγµα, έχει ληφθεί υπόψη η εφαρ-
µογή του ν.3569/2007  ο οποίο προβλέπει µείωση των εσόδων από ει-
σφορές ορισµένων κατηγοριών πλοίων». Είναι ο νόµος που δίνει
προνόµιο στους ποντοπόρους εφοπλιστές για απαλλαγή ασφαλιστικών
εισφορών.

2. Στην κρουαζιέρα µε την ψήφιση του ν.3872/2010 αφανίστηκαν οι
ναυτεργάτες µε συγκροτηµένα δικαιώµατα, χαρίστηκαν δεκάδες εκα-
τοµµύρια ευρώ στον Λούη µε την µη καταβολή των ασφαλιστικών ει-
σφορών στο ΝΑΤ, ενώ παρακράτησε και τις ασφαλιστικές εισφορές των
ναυτεργατών.

3. Οι εφοπλιστές µε την στήριξη των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ – Ν.∆
και τώρα µε την κυβέρνηση του «µαύρου µετώπου» ΠΑΣΟΚ-Ν∆-ΛΑΟΣ,
παραβιάζουν ακόµα και τις µειωµένες οργανικές συνθέσεις, µε επανα-
καταµετρήσεις πλοίων µειώνουν την χωρητικότητα και την οργανική σύν-
θεση, το ΓΕΝΕ µε τον µη έλεγχο των καταστάσεων πληρωµάτων των
πλοίων συνεχίζει να αποτελεί δουλεµπορικό παραµάγαζο των εφοπλι-
στών.

4. Υπολογίζουν σ’ όλες τις κατηγορίες πλοίων αύξηση των Συλλογι-
κών Συµβάσεων Εργασίας για το 2012 κατά 1%, όταν  για το 2011 έχει
υπογραφεί  έχει υπογραφεί Συλλογική Σύµβαση Εργασίας µόνο στην
Ακτοπλο?α (1%), που την εφαρµόζουν ελάχιστες εφοπλιστικές εταιρείες,
ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες πλοίων εφαρµόζουν τις ΣΣΕ του 2010.

5. Εµφανίζουν και σε αυτόν τον προqπολογισµό ότι οι θέσεις εργα-
σίας για πλοία άνω των 100 κοχ είναι 19.000 περίπου και οι συνταξιούχοι
ναυτεργάτες 71.700, όταν ακόµα  και τα πλασµατικά στοιχεία του ΓΕΝΕ
εµφανίζουν για τον µήνα Νοέµβριο 3.387 άνεργους.

Συνεχίζεται η ΜΗ σύνταξη ισολογισµών, η τελευταία το 2003, για
να καλύπτουν την εφοπλιστική ασυδοσία, να υπονοµεύουν τα κοινω-
νικοασφαλιστικά δικαιώµατα των ναυτεργατών, για την διάλυση του
ΝΑΤ και ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΗ.

Καταγγέλλουµε τον προiπολογισµό του ΝΑΤ 
για το 2012 µε τα στοιχεία «µαhµού» που εµφανίζει:

Έσοδα ΝΑΤ - ΚΑΑΝ -  ΚΕΑΝ:     223.585.735 ΕΥΡΩ
Έξοδα  ΝΑΤ - ΚΑΑΝ - ΚΕΑΝ:  1.464.037.026 ΕΥΡΩ

------------------------------------------------------------------
Συνολικό Οργανικό έλλειµµα: 1.240.451.291 ΕΥΡΩ

Με το ν. 3978/2011 άρθρο 4 παρ.6, καταργήθηκε το ΚΑΕΟ, µε
αποτέλεσµα να µειωθούν τα έσοδα του ΝΑΤ κατά 30.000.000

Ευρώ περίπου ετησίως. Ένα πρόσθετο προνόµιο για τους ακτοπλόους
εφοπλιστές που δεν δίστασαν να προχωρήσουν σε αυξήσεις των εισι-
τηρίων, να παραβιάζουν το δεκάµηνο δροµολόγησης των πλοίων, να
οδηγούν µαζικά ναυτεργάτες στην ανεργία και τους κατοίκους των νη-
σιών στην αποµόνωση, να αντικαθιστούν πλοία µε άλλα υπερήλικα για
µείωση του «λειτουργικού κόστους», επιβεβαιώνοντας για άλλη µια φορά
ότι για το κεφάλαιο η εργατική δύναµη και η  ανθρώπινη ζωή είναι εµπό-
ρευµα στο βωµό της κερδοφορίας τους.

Για το Κεφάλαιο Ανεργίας Ασθενείας Ναυτικών (ΚΑΑΝ) στο οποίο
περιλαµβάνεται και ο Οίκος Ναύτη, παραθέτουµε το σχετικό πί-

νακα των προqπολογισµών του (2009-2012), που µας δόθηκε από την
υπηρεσία του Οίκου Ναύτη.

Η µεγαλύτερη δαπάνη στην ιατροφαρµακευτική περίθαλψη παρα-
µένει η κάλυψη των εξόδων στα ιδιωτικά νοσοκοµεία και διαγνωστικά κέ-
ντρα, ενώ αρνούνται οι µέχρι σήµερα κυβερνήσεις να λειτουργήσουν το
εγκαταλειµµένο ΝΙΕΝ, να το αξιοποιήσουν προς όφελος της κοινωνικο-
ασφαλιστικής περίθαλψης και προστασίας των ναυτεργατών, των ερ-
γαζοµένων, σε αντίθεση επιδιώκουν την εκποίηση του, το ξεπούληµα,
προς όφελος του κεφαλαίου.

Το ΚΕΑΝ χρησιµοποιούσε τα διαθέσιµα του ΚΑΕΟ συνολικού ποσού
80.000.000 ευρώπερίπου για την πληρωµή των συντάξεων του, µε απο-
τέλεσµα ενώ το 2011 εµφάνιζε πλεόνασµα 27.278 ευρώ, για το 2012 έχει
έλλειµµα 31.601.404 ευρώ.

Το µέγεθος της κοροpδίας των στοιχείων του προqπολογισµού απο-
τυπώνεται και µε τη δήλωση «επισηµαίνουµε το γεγονός ότι µετά την
λήξη του Γ’ τριµήνου του έτους 2012, θα γίνει επανεκτίµηση των στοι-
χείων και ανάλογα µε την πορεία εξέλιξης του Προiπολογισµού, το
οργανικό έλλειµµα θα διαµορφωθεί αναλόγως»!!!

Καλούµε τους ναυτεργάτες, τους εργαζόµενους, να δυναµώσουµε
την δράση µας µε οργάνωση – συσπείρωση δυνάµεων σε κάθε χώρο
δουλειάς, στις γειτονιές µε τις δυνάµεις του ΠΑΜΕ, τις λαpκές επιτροπές
ενάντια στην αντιλαpκή πολιτική του κεφαλαίου και των εκπροσώπων του.

Να συνεχίσουµε στον δρόµο του αγώνα, µε απεργιακή κινητο-
ποίηση το επόµενο διάστηµα και καλούµε το ΕΚΠ, την ΠΝΟ για άµεση
συνεδρίαση των οργάνων τους και συµµετοχή στον απεργιακό
αγώνα, ενάντια στις απολύσεις και την κατάργηση των ΣΣΕ, για το δι-
καίωµα στην δουλειά για όλους, Ενιαία Συλλογική Σύµβαση Εργασίας
µε πλήρη κοινωνικοασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώµατα, ίση
αµοιβή για ίση εργασία, για συντάξεις στο 80% επί του συνολικού
ποσού στο οποίο γίνονται κρατήσεις, κατώτερη σύνταξη 1.120 ΕΥΡΩ.

ΧΩΡΙΣ ΕΣΕΝΑ ΓΡΑΝΑΖΙ ∆ΕΝ ΓΥΡΝΑ 
ΕΡΓΑΤΗ ΜΠΟΡΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΕΝΤΙΚΑ

26 ∆εκέµβρη  2011
ΟΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ - ΠΕΠΡΝ - ΠΕΣ-ΝΑΤ

Στην υπηρεσία του εφοπλιστικού
κεφαλαίου και ο προiπολογισµός

του ΝΑΤ - ΚΑΑΝ -ΚΕΑΝ για το 2012

2009 2010 2011 2012

ΕΣΟ∆Α: 9.312.417     11.564.017    12.117.417     11.215.816

ΕΞΟ∆Α: 310.463.077   317.738.488  214.208.889   177.215.762

ΕΛΛΕΙΜΜΑ:        301.150.660   630.174.471  202.091.472   165.999.946
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Ηπολιτική της ΕΕ, της συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ-
Ν∆-ΛΑΟΣ και των προηγούµενων κυβερνήσεων

του κεφαλαίου, κατεδαφίζει συστηµατικά τη ναυτική εκ-
παίδευση, στα πλαίσια της συνολικής αντιλαhκής πολι-
τικής τους για την εκπαίδευση σε όλες της βαθµίδες
της, προκειµένου να εφοδιάζει το εφοπλιστικό κεφά-
λαιο µε µισοκαταρτισµένο, φτηνό εργατικό δυναµικό,
χωρίς συγκροτηµένα εργασιακά δικαιώµατα, υπηρετώ-
ντας την κερδοφορία των εφοπλιστών, του κεφαλαίου
γενικότερα.

Αυτό προκύπτει από την απάντηση της Ευρωπαh-
κής Επιτροπής σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του
ΚΚΕ, Γιώργου Τούσσα, µε την οποία καταγγέλλει τα
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι σπουδαστές των
ΑΕΝ, µε ελλείψεις σε καθηγητές, σύγχρονη βιβλιογρα-
φία και υποδοµές, µε το κλείσιµο της Ακαδηµίας στη
Νέα Μηχανιώνα (ΑΕΝ Μακεδονίας), αλλά και µε µεγάλα
ποσοστά εγκατάλειψης των σπουδών τους, καθώς πα-
ρόλο που απευθύνονται στις αντίστοιχες υπηρεσίες
του Υπουργείου Ναυτιλίας και των ΑΕΝ και στις ναυτι-
λιακές εταιρείες, δεν ναυτολογούνται σε πλοία για να
κάνουν το τµήµα της εναλλασσόµενης εκπαίδευσης
(sandwich courses), τα εκπαιδευτικά ταξίδια.

Η Ευρωπαhκή Επιτροπή οµολογεί ότι η πολιτική ΕΕ,
αστικών κυβερνήσεων και εφοπλιστών έχει οδηγήσει
στην αντικατάστασή ναυτεργατών µε συγκροτηµένα
εργασιακά δικαιώµατα από φτηνότερο ναυτεργατικό
δυναµικό, αναφέροντας ότι "κατά τη διάρκεια των τε-
λευταίων ετών έχει παρατηρηθεί τάση για προσλήψεις
ναυτικών από χώρες εκτός της ΕΕ για τα διεθνή ταξί-
δια." 

Οι αλλεπάλληλες µειώσεις των οργανικών συνθέ-
σεων των πληρωµάτων έχουν οδηγήσει σε µαζικό
διωγµό 15.000 ελλήνων ναυτεργατών -αξιωµατικών και
πληρωµάτων- και την αντιακατάστασή τους από φτηνό
ναυτεργατικό δυναµικό από τρίτες χώρες. Βέβαια ΕΕ
και αστικές κυβερνήσεις ενισχύουν µε κάθε τρόπο
αυτό τον διωγµό. Το οµολογεί και πάλι η Επιτροπή η
οποία στην απάντησή της τονίζει ότι η οµάδα ειδικών
καθηκόντων («task force») που έχει συστήσει η ΕΕ, µε
πρόσχηµα τη δήθεν προσέλκυση νέων στο ναυτικό
επάγγελµα, είναι "επιφορτισµένη µε την επίτευξη ισορ-
ροπίας µεταξύ των συνθηκών απασχόλησης των ναυ-
τικών της ΕΕ και της ανταγωνιστικότητας του
ευρωπαhκού στόλου", δηλαδή µε την κατεδάφιση των
ναυτεραγτικών δικαιωµάτων, ώστε να εντείνεται στο
έπακρο η εκµετάλλευσή τους για να αυγαταίνουν τα
κέρδη των εφοπλιστών.    

Από την απάντηση της Επιτροπής γίνεται ξεκά-
θαρο ότι τα εκατοµµύρια ευρώ που έχουν δοθεί

τα τελευταία χρόνια από την ΕΕ -χρήµατα από την
άµεση και έµµεση φορολογία των εργαζοµένων και των
ναυτεργατών- δεν αξιοποιούνται για τη ναυτική εκπαί-
δευση, αλλά για την αντικατάσταση της ναυτικής εκ-
παίδευσης από  µία υποβαθµισµένη µισοκατάρτιση και
µαθητεία, για την παραγωγή "ευέλικτου"   ναυτεργατι-
κού δυναµικού ανάλογα µε τις κάθε φορά ανάγκες του
κεφαλαίου. 

Όπως αναφέρει η Επιτροπή, 16,6 εκατοµµύρια
ευρώ έχουν δοθεί µέχρι σήµερα όχι για τον εκσυγχρο-
νισµό και τη δηµιουργία σύγχρονών εκπαιδευτικών
υποδοµών που να καλύπτουν τις ανάγκες των σπου-
δαστών, αλλά για "την παροχή ευκαιριών µαθητείας και
κατάρτισης", ενώ άλλα 20 εκατοµµύρια ευρώ, από ευ-
ρωενωσιακά κονδύλια, ξεκοκαλίστηκαν από τους εφο-
πλιστές και τα τσιράκια τους για "ειδική δράση που
υποστηρίζει την εκπαίδευση και την πιστοποίηση (σύµ-
βαση STCW) των ανέργων ναυτικών". Στόχος  της ΕΕ
και των κυβερνήσεων του κεφαλαίου δεν είναι παρά να
µπουκώσουν το εφοπλιστικό κεφάλαιο µε νέο πακτωλό
κρατικών επιδοτήσεων και φοροαπαλλαγών, συνεχίζο-
ντας µε µεγαλύτερη ένταση την εκµετάλλευση των ναυ-
τεργατών.

Μόνος δρόµος για τους σπουδαστές των ΑΕΝ, τους
ναυτεργάτες, γενικότερα τους εργαζόµενους είναι να
συµπορευτούν µε το ΚΚΕ, µε το ταξικό εργατικό κίνηµα
ενάντια στην αντιλαhκή πολιτική της ΕΕ και της κυβέρ-
νησης του µαύρου µετώπου –ΠΑΣΟΚ, Ν∆, ΛΑΟΣ – για
να αλλάξουν τους συσχετισµούς δύναµης. Να διεκδι-
κήσουν αποδέσµευση από την ΕΕ, µε λαhκή εξουσία –
λαhκή οικονοµία, για να γίνουν τα πλοία, γενικότερα τα
µέσα µεταφοράς και παραγωγής κοινωνική ιδιοκτησία
και να αξιοποιηθούν για τη λαhκή ευηµερία.

ΕΕυυρρωωκκοοιιννοοββοουυλλεευυττιικκήή  ΟΟµµάάδδαα  ΚΚΚΚΕΕ

ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΘΘΛΛΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ                        
ΝΝΑΑΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙ∆∆ΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ                                    

ΜΜΕΕΤΤΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙ∆∆ΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑ
Μετά από παρέµβαση των ναυ-

τεργατικών σωµατείων ΠΕΜΕΝ
– ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ – ΠΕΕΜΑΓΕΝ – ΠΕΝΗ-
ΗΕΝ, πραγµατοποιήθηκε στις 25 Νο-
έµβρη, σύγκλιση της Εκτελεστικής
Επιτροπής της ΠΝΟ µε θέµα την κή-
ρυξη 24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας
την 1η ∆εκέµβρη για να αντιµετωπί-
σουµε την πολιτική της κυβέρνησης
του «µαύρου» µετώπου, της τρόικας,
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κε-
φαλαίου, για τις Σ.Σ.Ε., τα συνδι-
καλιστικά δικαιώµατα, την πολιτική
επιστράτευση, την πειρατεία, την
κοινωνική ασφάλιση, την ανεργία,
την παιδεία, την υγεία, την ανα-
τροπή του συνόλου των δικαιωµά-
των και των κατακτήσεων των
ναυτεργατών, των εργαζοµένων.

Στην πρόταση των ναυτεργατι-
κών σωµατείων για 24ωρη πανελ-
λαδική απεργία την 1η ∆εκέµβρη
2011, η πλειοψηφία της ΠΝΟ (8
υπέρ – 5 κατά), αποφάσισε 24ωρη
Απεργία στο λιµάνι του Πειραιά.

Υπογραµµίσαµε στην ΠΝΟ ότι είναι
αναγκαίο και επιτακτικό να κλιµακω-
θούν οι αγώνες και αποφασίσαµε στα
∆ιοικητικά Συµβούλια να συµµετέ-
χουµε στην 24ωρη απεργία στο λιµάνι
του Πειραιά, να οργανώσουµε τις δυ-
νάµεις απέναντι στη σφοδρή επίθεση
που δεχόµαστε.

Σε κοινή ανακοίνωση των ναυ-
τεργατικών σωµατείων ΠΕΜΕΝ

– ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ – ΠΕΕΜΑΓΕΝ – ΠΕ-
ΝΗΗΕΝ – ΠΕΠΡΝ, αναδείχτηκε ότι:

«Οι ναυτεργάτες, οι εργαζόµενοι,
από την κυβέρνηση του «µαύρου µε-
τώπου» ΠΑΣΟΚ – Ν∆ – ΛΑ.Ο.Σ., από
τους υπερασπιστές του καπιταλιστικού
τρόπου παραγωγής που δηµιουργεί τις
κρίσεις, την εξαθλίωση, τους πολέ-
µους σε βάρος των λαών, δεν πρέπει
να ελπίζουν σε φιλολαϊκή διέξοδο.
Αντίθετα ζούµε  την εξάπλωση της
ανεργίας, την επέκταση της «µαύρης»
ανασφάλιστης εργασίας, την κατάρ-
γηση των ΣΣΕ, τις ελαστικές σχέσεις
εργασίας,  διαλύουν  Κοινωνική
Ασφάλιση – Υγεία - Παιδεία,  λεηλα-
τούν µε τα χαράτσια το πενιχρό λαϊκό
εισόδηµα,  παραδίδουν στα µονοπώ-
λια την δηµόσια περιουσία. Σ’ αυτή
την αντεργατική ρότα εντάσσεται και
ο κρατικός προϋπολογισµός για το
2012, στις κατευθυντήριες γραµµές
της τρόικα, της Ε.Ε. 

Οι δηλώσεις του νέου υφυπουργού

Ναυτιλίας, για τον θαλάσσιο τουρισµό,
την πλήρη άρση του cabotage, την
πειρατεία, για προνόµια προσέλκυσης
του εφοπλιστικού κεφαλαίου, σηµατο-
δοτούν την νέα επίθεση που θα δε-
χτούν στα δικαιώµατα τους οι
ναυτεργάτες µε κριτήριο την κερδο-
φορία των εφοπλιστών.

Η κυβέρνηση του «µαύρου» µετώ-
που κατέθεσε κατάπτυστο σχέδιο

νόµου δίνοντας το δικαίωµα  οι εφο-
πλιστές να χρησιµοποιούν ένοπλους
ιδιώτες φρουρούς σε υπό ελληνική
σηµαία εµπορικά πλοία που δεν εκτε-
λούν πλόες θαλασσίων ενδοµεταφο-
ρών.

Ο εµπορικός στόλος ενσωµατώνε-
ται όλο και πιο σφιχτά στα
τυχοδιωκτικά σχέδια των ιµπεριαλιστι-
κών δυνάµεων, σε συνθήκες όξυνσης
των ενδοϊµπεριαλιστικών ανταγωνι-
σµών, ένταση και διεύρυνση τοπικών
και περιφερειακών πολέµων για την
ληστρική εκµετάλλευση των ναυτερ-
γατών, των λαών, των πλουτοπαρα-
γωγικών πηγών.

Στους ναυτεργάτες διατηρείται
εδώ και 1 χρόνο το µέτρο της πολιτι-
κής επιστράτευσης, οι εφοπλιστές
παρά τις γραπτές δεσµεύσεις τους,
συνεχίζουν να µην εφαρµόζουν ακόµα
και τα ελάχιστα των ΣΣΕ, παραβιάζουν
τις οργανικές συνθέσεις µε το «παρα-
µάγαζο» τους το ΓΕΝΕ, η ανεργία καλ-
πάζει µε την πλειοψηφία των
ναυτεργατών να µην παίρνει ούτε το
πενιχρό επίδοµα και χωρίς κοινωνικο-
ασφαλιστική προστασία, υπό διάλυση
ΝΑΤ – Οίκος Ναύτη – Ναυτική Εκπαί-
δευση, Μετεκπαίδευση».

Με εξορµήσεις µέσα και έξω από τα
πλοία, µε οργανωτική σύσκεψη στις
30 Νοέµβρη και µε την ταξική αλλη-
λεγγύη των δυνάµεων του ΠΑΜΕ στην

περιφρούρηση της απεργίας, συνέβα-
λαν καθοριστικά στην επιτυχία της
απεργίας.

Απεργοί εργάτες στεριάς και θά-
λασσας, αυτοαπασχολούµενοι και µι-
κροί ΕΒΕ, συνταξιούχοι, γυναίκες των
εργατικών λαϊκών οικογενειών, µε τη
νεολαία να δίνει τον τόνο µε τη ζω-
ντάνια και τον ενθουσιασµό της, συ-
γκρότησαν µία µαζική απεργιακή

διαδήλωση στο πρώτο λιµάνι της
χώρας, µε τα λάβαρα του ΠΑΜΕ να
κυριαρχούν.

Το ξηµέρωµα βρήκε τις απεργια-
κές φρουρές να βρίσκονται στα
πόστα τους, στους καταπέλτες των
πλοίων, τσακίζοντας µαζί µε τους
απεργούς ναυτεργάτες ξανά την πο-
λιτική επιστράτευση - στις πύλες της
Ν/Ζώνης και του γκέτο της πολυε-
θνικής COSCO στο Ικόνιο, στα µε-
γάλα εµπορικά καταστήµατα.

Η απεργιακή συγκέντρωση έγινε
στην πλατεία του Ηλεκτρικού Σταθ-
µού Πειραιά. Οµιλητής ήταν ο Ν.

Ξουράφης, πρόεδρος του Σωµατείου
των εργαζοµένων ελαιουργοσαπουνο-
ποιίας και µέλος της Εκτελεστικής
Γραµµατείας του ΠΑΜΕ. Χαιρέτισε ο Κ.
Σπέης, πρόεδρος του Σωµατείου Ερ-
γαζοµένων ∆ήµου Κορυδαλλού. Ο Ν.
Τούσσας, πρόεδρος του Σωµατείου
Λογιστών Πειραιά, παρουσίασε το ψή-
φισµα του ΠΑΜΕ.

Με προµετωπίδα τη φράση: «Ορ-
γάνωση, αντεπίθεση, ανατροπή.
Καµία θυσία για την πλουτοκρα-
τία» που αναγραφόταν στο πανό της
Γραµµατείας Πειραιά του ΠΑΜΕ και
απανωτά συνθήµατα, όπως «Χωρίς
εσένα γρανάζι δεν γυρνά, εργάτη
µπορείς χωρίς αφεντικά», «Ανυ-
πακοή στην πλουτοκρατία, µέ-
τωπο λαέ για την εξουσία» κ.α.,
ξεκίνησε µαχητική πορεία στους δρό-
µους του Πειραιά. 

Νέο ποιοτικό χαρακτηριστικό που
αναδείχθηκε ήταν τα µαζικά µπλοκ
των Λαϊκών Επιτροπών που έχουν συ-
γκροτηθεί σε Πειραιά, Νίκαια, Κορυ-
δαλλό και Πέραµα. 

Η πορεία κατέληξε στο λιµάνι,
ενισχύοντας τις οµάδες περιφρού-
ρησης στους καταπέλτες.

Στην κινητοποίηση παραβρέθηκε
αντιπροσωπεία της ΚΕ του ΚΚΕ, µε
επικεφαλής τον Γ. Μαρίνο, µέλος του
ΠΓ της ΚΕ του Κόµµατος.

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 1η ∆ΕΚΕΜΒΡΗ
Μαζική ήταν η απεργιακή διαδήλωση των δυνάµεων του ΠΑΜΕ και στον Πειραιά

♦ Προς 24ωρη απεργία προσανατολίζονται
τα Εργατικά Κέντρα της Αττικής.
♦ Να συνεχίσουν και να κλιµακώσουν τον αγώνα
αποφάσισαν οι εργαζόµενοι.

Ανυποχώρητοι µε ατσάλινη αποφασιστικό-
τητα και συσπείρωση, οι εργαζόµενοι της

«Ελληνικής Χαλυβουργίας» στον Ασπρόπυργο,
µετά από 60 ηµέρες απεργίας συνεχίζουν τον
αγώνα απέναντι στην εργοδοσία και τις αξιώσεις
της, που αποτελούν ουσιαστικά οδηγό για όλους
τους επιχειρηµατικούς οµίλους και µονοπώλια. 

Έχοντας αντιµετωπίσει µε θάρρος την αδίστα-
κτη εργοδοσία προχωρούν και κλιµακώνουν τον
αγώνα τους πέρα από τις πύλες του εργοστασίου.
∆υναµώνουν παραπέρα τις παρεµβάσεις για τον
αγωνιστικό συντονισµό και την κλιµάκωση των
αγώνων όλων των εργαζοµένων ενάντια στην ολο-
µέτωπη επίθεση του κεφαλαίου. 

Σε αυτήν την κατεύθυνση, εξαιρετική σηµασία
για τη συνέχεια αποτελεί η πρόταση που έχουν
απευθύνει σε όλα τα Εργατικά Κέντρα της Αττικής
(Αθήνας, Πειραιά, Ελευσίνας, Λαυρίου, Μεγάρων)
να κηρύξουν 24ωρη απεργία σε όλη την περιοχή.
Μια απεργία που θα αποτελέσει κλιµάκωση της
πάλης όλης της εργατικής τάξης ενάντια στην επί-
θεση της εργοδοσίας σε δικαιώµατα και κατακτή-
σεις. Άλλωστε η πετυχηµένη 24ωρη απεργία σε
όλη τη βιοµηχανική περιοχή του Θριασίου άνοιξε
το δρόµο και έδωσε ευκαιρία σε χιλιάδες εργαζό-
µενους να εκφράσουν την αγωνιστική τους διά-
θεση, βλέποντας στον αγώνα των χαλυβουργών τη
ρότα που πρέπει να ακολουθήσουν.

Ηδη απόφαση για 24ωρη απεργία µέσα στο
δεύτερο δεκαήµερο του Γενάρη πήρε χτες το Ερ-
γατικό Κέντρο Αθήνας ενώ τις επόµενες µέρες θα
καλέσει σε σύσκεψη και τα υπόλοιπα Εργατικά Κέ-
ντρα του Λεκανοπεδίου για συντονισµό.

Το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου έχει ανακοινώσει
ότι προχωρά, µε οµόφωνη απόφαση της διοίκη-
σής του, σε 24ωρη παναττική απεργία. Σε ανάλογη
κινητοποίηση προσανατολίζονται το Εργατικό Κέ-
ντρο Πειραιά και το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας.

«Ε ΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ  ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΟΙ»

Ηπραγµατικά απίστευτη αλληλεγγύη που
έχει εκφραστεί στον πολυήµερο ηρωικό

και περήφανο αγώνα των χαλυβουργών, που δε
σταµατάει και καθηµερινά συνεχίζει να εκπλήσσει
και να συγκινεί, έχει ανοίξει σαν µια µεγάλη
οµπρέλα και εκφράζεται από κάθε ηλικία και µε
κάθε τρόπο απ' όλη τη χώρα, δίνοντας αστείρευτο
κουράγιο στους απεργούς.

Με την οικονοµική βοήθεια που συγκέντρωσαν
εργαζόµενοι, Συνδικάτα, Εργατικά Κέντρα, Οµο-
σπονδίες από όλη την Ελλάδα (ανάµεσά τους και
τα ταξικά ναυτεργατικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ - ΠΕΠΡΝ - ΠΕΣ-ΝΑΤ), µε
πρωτοβουλία του ΠΑΜΕ, την Πέµπτη 22 ∆εκέµβρη
προσέφεραν από ένα αρνί σε κάθε απεργό. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα οι µαθητές της Ε'
και ΣΤ' τάξης του ∆ηµοτικού Σχολείου Λαγκάδας
Χίου, που µαζί µε το δάσκαλό τους έφτιαξαν ένα
µικρό θεατρικό, το οποίο παίχτηκε στη χριστου-
γεννιάτικη γιορτή τους και στη συνέχεια µε πρω-
τοβουλία τους είπαν τα κάλαντα και µάζεψαν 165
ευρώ που τα έστειλαν στους απεργούς. Το πιο συ-
γκινητικό όµως είναι τα όσα έγραψαν υπό τη
µορφή γράµµατος σε σχολική εργασία σε ένδειξη
αλληλεγγύης:

«Θαυµάζουµε εσάς και τις οικογένειές σας
πρώτα απ' όλα που ξεπεράσατε το φόβο σας και
αποφασίσατε να αντισταθείτε στις παράλογες
απαιτήσεις του εργοστασιάρχη. Πιστεύουµε ότι ο
αγώνας σας είναι δίκαιος αλλά και πολύ δύσκο-
λος. Καταλαβαίνουµε ότι αν πετύχετε θα αποτελέ-
σετε φωτεινό παράδειγµα για κάθε εργαζόµενο.
Τέλος, πρέπει να πούµε στα παιδιά σας ότι κατα-
λαβαίνουµε τις δυσκολίες που περνούν αλλά πρέ-
πει να νιώθουν και περήφανοι για τους γονείς
τους που δε συµβιβάζονται µε τη χειροτέρεψη της
ζωής τους. σας ευχόµαστε καλό κουράγιο στο δύ-
σκολο αγώνα που ξεκινήσατε».

««ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΧΧΑΑΛΛΥΥΒΒΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑ»»

ΟΟιι  ααππεερργγοοίί  δδεείίχχννοουυνν  ττοο  δδρρόόµµοο  

ττηηςς  κκλλιιµµάάκκωωσσηηςς  ττοουυ  ααγγώώνναα

∆ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ - ∆ΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ να ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ τα ΧΑΡΑΤΣΙΑ

ΗΑΡΝΗΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ
την έκτακτη εισφορά αλ-
ληλεγγύης και το χαράτσι

της ∆ΕΗ, πρέπει να γενικευτεί και να
πάρει καθολικό χαρακτήρα στην
υγεία, στην πρόνοια, στην εκπαί-
δευση, παντού όπου η κυβέρνηση
και το κράτος απαιτεί να πληρώ-
νουµε ξανά και ξανά για τα δικαιώ-
µατά µας. 

Καλούµε όλους τους ναυτερ-
γάτες να συγκεντρώσουµε µα-
ζικά τα χαράτσια στα σωµατεία
ΠΕΜΕΝ,  ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑ-
ΓΕΝ, ΠΕΣ-ΝΑΤ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ και τη
Ν.Σ.Κ.   

• Μην υποκύπτετε στους εκβιασµούς.
• Μην πληρώνετε τα χαράτσια.
• Αν σήµερα έχετε να πληρώσετε, 

ποιος θα έχει να πληρώνει ως το 2015; 
Όχι σε ενέργειες µεµονωµένες

αλλά µαζικά και οργανωµένα, να
αντιδράσουµε όλοι µαζί. Άµεσης
προτεραιότητας ζήτηµα είναι η πα-
ρεµπόδιση της διακοπής του ηλε-

κτρικού ρεύµατος σε κάθε εργαζό-
µενο και ιδιαίτερα σε οικογένειες
που δεν έχουν ούτε ένα ευρώ για να
πληρώσουν ούτε το χαράτσι ούτε το
ρεύµα.

Έλα σε επαφή µαζί µας. Φέρε
µαζί σου το αντίγραφο του λογαρια-
σµού της ∆ΕΗ, µην σπεύδεις να το
πληρώσεις ακόµη και αν σήµερα
έχεις, αύριο δεν θα έχεις, τα χαρά-
τσια θα συνεχίσουν τουλάχιστον
µέχρι το 2015 και βλέπουµε.

Μην τους αφήσουµε να επιβά-
λουν την πληρωµή ενοικίου µέσα

στο ίδιο µας το σπίτι. Όλοι µαζί να
τους εµποδίσουµε να εφαρµόσουν
το ποιο απαράδεκτο, εκτρωµατικό
και αντιλαϊκό µέτρο, να κόβουν το
ρεύµα στα σπίτια µας.

Καµιά αυταπάτη για την Κυβέρ-
νηση του µαύρου µετώπου που επέ-
βαλαν τα συµφέροντα του µεγάλου
κεφαλαίου και της Ε.Ε. για να µας
τσακίσουν. ∆εν θα σταµατήσουν σε
ότι µέχρι σήµερα µας έκοψαν, το
πάγωµα των συντάξεων, περικοπή
δώρων, επιδοµάτων, ΛΑΦΚΑ, επι-
κουρικές, φορολογία, γιατρούς,
κλπ. 

Έρχονται και άλλα µέτρα. Άµεσα
να προετοιµαστούµε και να οργανώ-
σουµε την πάλη µας µπροστά στην
πιθανή στάση πληρωµών των συ-
ντάξεων µας.

Μαζί να οργανώσουµε την
πάλη για να µην πληρώσουµε τα
χαράτσια αλλά και για να αντι-
δράσουµε σε ότι αντιλαϊκό
µέτρο έρχεται.

Μπλόκο στο γέρικο πλοίο «ΙΕ-
ΡΑΠΕΤΡΑ» της ΑΝΕΚ «έστη-
σαν» την Παρασκευή, 16

∆εκέµβρη, στο λιµάνι του Πειραιά
µπροστά και πάνω στον καταπέλτη και
βροντοφωνάζοντας «ακτοπλοΐα για το
λαό και όχι το κεφάλαιο το εφοπλι-
στικό», «όχι άλλα ΣΑΜΙΝΑ», εργατικές
λαϊκές οικογένειες από την Ικαρία, τους
Φούρνους και τη Σάµο, έχοντας στο
πλευρό τους και τους ναυτεργάτες, που
το κράτησαν ακινητοποιηµένο µέχρι
αργά το βράδυ. Την αγωνιστική κινητο-
ποίηση διοργάνωσαν οι Ικαριώτικοι και
Φουρνιώτικοι Σύλλογοι της Αθήνας από
κοινού µε τις ταξικές ναυτεργατικές
Ενώσεις ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, Μαγεί-
ρων ΠΕΕΜΑΓΕΝ, Ρυµουλκών ΠΕΠΡΝ,
Συνταξιούχων ΠΕΣ-ΝΑΤ και την Επι-
τροπή Ανέργων Ναυτεργατών.

Μιλώντας στους επιβάτες ο πρόε-
δρος της ΠΕΜΕΝ Σ. Τσιµπόγλου, αφού
σηµείωσε ότι «οι ναυτεργάτες που σας
µεταφέρουν είναι απλήρωτοι επί µήνες,
οι εφοπλιστές δεν  εφαρµόζουν  την
ΣΣΕ  και  τους απειλούν µαζί µε το
υπουργείο Ναυτιλίας µε ανεργία και
εξαθλίωση», τόνισε  ότι  επιβάλλεται  η
κλιµάκωση της πάλης των εργαζοµένων

των νησιών µε τους ναυτεργάτες για
την ανατροπή της βάρβαρης αντιλαϊκής
πολιτικής που υπηρετεί την κερδοφορία
των εφοπλιστών, των µονοπωλίων,
εξαθλιώνει τους εργαζόµενους, απειλεί
µε απορρύθµιση το ακτοπλοϊκό δίκτυο,
τινάζει στον αέρα την ασφάλεια της αν-
θρώπινης ζωής στη θάλασσα.

Με µαζικές κινητοποιήσεις δια-
µαρτυρίας υποδέχθηκαν το
«σαπάκι» και στα λιµάνια κα-

τάπλου οι νησιώτες της Ικαρίας, των
Φούρνων και της Σάµου, ανταποκρινό-
µενοι στο κάλεσµα  του Ε.Κ. Σάµου, του
παραρτήµατος της Α∆Ε∆Υ, της ΠΑΣΕΒΕ,
του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών, της
«Λαϊκής Συσπείρωσης», των Συλλόγων
Γυναικών της ΟΓΕ και Λαϊκών Επιτρο-
πών, καταγγέλλοντας την τρικοµµατική
κυβέρνηση (ΠΑΣΟΚ - Ν∆ - ΛΑΟΣ) για
τις αποφάσεις που παίρνουν και οδη-
γούν τον λαό των νησιών µας στην
εγκατάλειψη και την αποµόνωση προ-
κειµένου να διασφαλίσουν τα κέρδη
των εφοπλιστών, των τραπεζιτών και
των µονοπωλίων.

Με τον τρόπο αυτό διατράνωσαν
την απόφασή τους να αγωνιστούν
για ασφαλείς, φτηνές ακτοπλοϊκές συ-

γκοινωνίες, µε σύγχρονα πλοία, 365
µέρες τον χρόνο, όχι στην άρση του κα-
µποτάζ, πλοία µε πληρώµατα µε µόνιµη
σταθερή εργασία µε πλήρη εργασιακά
δικαιώµατα, ενώ στο διεκδικητικό τους
πλαίσιο, όπως αυτό καταγράφεται στις
ανακοινώσεις τους, προβάλλουν την
απαίτησή τους για «ακτοπλοϊκές συ-
γκοινωνίες που να εξυπηρετούν τις λαϊ-
κές ανάγκες, που αυτό είναι εφικτό
µόνο µε τη σύσταση ενιαίου δηµόσιου
φορέα ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών»,
στα πλαίσια της λαϊκής εξουσίας.

Τους νησιώτες έχει ξεσηκώσει η
απόφαση του υπουργείου Ναυ-
τιλίας να αποδεχτεί, για την

εξυπηρέτηση των εφοπλιστι-
κών συµφερόντων, την απο-
δροµολόγηση από τη γραµµή
του σύγχρονου πλοίου
«ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ» και να
αντικατασταθεί µε το συγκε-
κριµένο υπερήλικο πλοίο. Έτσι
στο όνοµα της κερδοφορίας
της ΑΝΕΚ και επειδή το κόστος

πετρελαίου για το «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ», σύµ-
φωνα µε την εταιρεία είναι χαµηλότερο
κατά 50% από του «ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟ-
ΝΟΣ», καταδικάζει τους κατοίκους των
νησιών να ταξιδεύουν µε ένα πλοίο του
1975, υποσυντήρητο, υποβαθµίζοντας
ραγδαία την ασφάλεια της ανθρώπινης
ζωής στη θάλασσα. Και βέβαια, χωρίς
να µειωθεί η τιµή των πανάκριβων εισι-
τηρίων που πληρώνουν.

Το οξύτατο πρόβληµα των ακτο-
πλοϊκών συγκοινωνιών έφερε
µε Επίκαιρη Ερώτηση στη

Βουλή το ΚΚΕ, τη ∆ευτέρα 19 ∆εκέµ-
βρη, κατά την συζήτηση της οποίας ο
ναυτεργάτης βουλευτής του κόµµατος

Γ. Mαρίνος µεταξύ άλλων τόνισε:
«Το πλοίο «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ» είναι ένα

πλοίο 37 χρόνων, µετασκευασµένο µε
σοβαρή κλίση. Είναι ένα πλοίο το οποίο
δεν πληροί βασικές προϋποθέσεις αξιο-
πλοΐας, δεν έχει την ικανότητα να προ-
σεγγίσει τα λιµάνια της Ικαρίας.
Βάζουµε σοβαρό ζήτηµα ασφάλειας της
ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και κα-
θιστούµε υπεύθυνη την κυβέρνηση και
το υπουργείο για κάθε περίπτωση ναυ-
τικού ατυχήµατος».

Στο παραλήρηµά του υφυπουργός
Ναυτιλίας ο Αδ. Γεωργιάδης είπε ότι το
αξιόπλοο των πλοίων δεν το κρίνει το
ΚΚΕ και το ΠΑΜΕ, αλλά η αρµόδια ∆ι-
εύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων και οι
νηογνώµονες, οι οποίοι έκριναν το
πλοίο ασφαλές. Σε ένα κρεσέντο λαϊκι-
σµού, κάλεσε ΚΚΕ και ΠΑΜΕ να συστή-
σουν εταιρεία λαϊκής βάσης, να βάλουν
δικό τους καράβι και να διώξουν τους
κακούς εφοπλιστές! και προχώρησε
στον απαράδεκτο εκβιασµό ότι: εάν συ-
νεχίσουν οι αγώνες θα σταµατήσει και
το πλοίο που υπάρχει σήµερα, µε απο-
τέλεσµα τα νησιά να µην έχουν καµία
συγκοινωνία.

«Η άγνοια του υφυπουργού δεν

είναι ελαφρυντικό», τόνισε στην πα-
ρέµβασή του ο Γ. Μαρίνος και πρό-
σθεσε: «Πιστοποιητικό ασφαλείας είχε
και το ΣΑΜΙΝΑ και θρηνήσαµε πάνω
από 80 νεκρούς, είχε και το ∆ΥΣΤΟΣ και
το IRON ANTONIS. Η εµπάθεια που έχει
ο υφυπουργός στο ΚΚΕ και το ΠΑΜΕ
τον τυφλώνει και δεν µπορεί να δει ότι
το ΚΚΕ έχει δίκιο 100% και προειδο-
ποιεί για να µην έχουµε µία µεγάλη
ζηµιά...

Η αντιλαϊκή πολιτική χτυπά µε το
χειρότερο τρόπο νησιώτες και ναυτερ-
γάτες. ∆εν είναι µόνο το πρόβληµα της
συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης µε την
Ικαρία, τους Φούρνους, τη Σάµο.
Αφορά τη Λήµνο, αφορά τα Κύθηρα.
Και εδώ εκδηλώνεται µε τον πιο δραµα-
τικό τρόπο αυτή η πολιτική που υπηρε-
τεί τα συµφέροντα του κεφαλαίου, τα
συµφέροντα των εφοπλιστών. Η πολι-
τική της απελευθέρωσης της ακτο-
πλοΐας στερεί πραγµατικά τους
νησιώτες από το δικαίωµα να έχουν
σύγχρονα και µε φτηνά εισιτήρια πλοία
και χτυπά τους ναυτεργάτες, µειώνο-
ντας µισθούς και συντάξεις καταργώ-
ντας ασφαλιστικά και εργασιακά
δικαιώµατα».

Ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες για τις λαϊκές ανάγκες 
και όχι για τα κέρδη του εφοπλιστικού κεφαλαίου
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