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Η

συνέχιση και κλιμάκωση της απεργίας των ναυτεργατών αποτελεί μια κρίσιμη μάχη για όλο το εργατικό κίνημα της χώρας μας για την υπεράσπιση των συμφερόντων του κόσμου της δουλειάς ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και ΕΕ-ΔΝΤ που μετατρέπει τους εργαζόμενους σε σύγχρονους σκλάβους με μισθούς πείνας, χωρίς δικαιώματα, με διαλυμένο το ασφαλιστικό σύστημα. Αυτό προκαλεί και το
μένος των εφοπλιστών και των εργοδοτικών φορέων. Αυτά τα συμφέροντα που στρέφονται ενάντια στην
κοινωνική πλειοψηφία υπηρετεί η κυβέρνηση.
Περισσεύει η υποκρισία από την πλευρά της κυβέρνησης και των ΜΜΕ και σε αυτή την μάχη.
Υπουργοί, εφοπλιστές και παπαγαλάκια των συμφερόντων τους μιλάνε για αποκλεισμό των νησιών. Τα
νησιά τα έχουν αποκλείσει οι επιδοτούμενοι εφοπλιστές και τα σαπιοκάραβα που ταξιδεύουν εδώ και χρόνια
στις ελληνικές θάλασσες,Τους αγρότες τους εξοντώνει η ΚΑΠ, τα μνημόνια αλλά και οι υπέρογκες τιμές μεταφοράς του αγροτικού προϊόντος, που έχουν επιβάλλει οι εφοπλιστές.
Τα περί "μη αύξησης της φορολογίας" που υποσχέθηκε ο υπουργός έχουν την ίδια αξία με τις υποσχέσεις
πριν από ένα χρόνο στους αγρότες, χώρια που το φορολογικό αποτελεί ένα από τα τρία ενιαία και αδιαίρετα ζητήματα που θέτει ο μεγάλος αυτός αγώνας: πάλη ενάντια στην ασφαλιστική αφαίμαξη, τον εργασιακό
μεσαίωνα και την φορολογική ληστεία των ναυτεργατών.
Οι εφοπλιστικές εταιρείας έχουν "επιστρέψει" στην κερδοφορία. Αυτό που είναι βαθιά προβληματικό είναι
οι θαλάσσιες συγκοινωνίες λόγω της αρπακτικής μανίας των εφοπλιστών. Στηρίζουμε την συνέχιση της απεργίας των ναυτεργατών ως την τελική νίκη του κλάδου και την πλήρη δικαίωση των αιτημάτων τους.
Παλεύουμε για το πέρασμα στο δημόσιο της θαλάσσιας συγκοινωνίας με εργατικό και κοινωνικό έλεγχο
ώστε να διασφαλιστούν ασφαλείς, τακτικές, φτηνές και φιλικές στο περιβάλλον μεταφορές, που να συνδέουν με επάρκεια όλα τα νησιά και όλο το χρόνο με άμεση κατασκευή νέων και ασφαλών καραβιών στα ναυπηγεία και απόσυρση των σαπιοκάραβων, με εργασία μόνιμη, με αξιοπρεπή μισθό ασφάλιση , συντάξεις για
τους ναυτεργάτες.
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ καλεί σε συγκεντρώσεις αλληλεγγύης τις ημέρες της απεργίας, σε όλα τα λιμάνια, κανένα
απεργοσπαστικό πλοίο να μην φύγει. Νίκη στον αγώνα των ναυτεργατών

