ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΑΠΕΡΓΟΥΣ ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ
τα γεγονότα
Η Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών Μέσης Αλιείας από των Οκτώβριο και με το γνωστό πρόσχημα της
οικονομικής κρίσης αρνήθηκε την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων και μείωσε τους μισθούς των
Αιγύπτιων αλιεργατών κατά 60% και πλέον αυτοί βρίσκονται στην κατάσταση να δουλεύουν σε μια δύσκολη
και επικίνδυνη εργασία για 300-400 ευρώ το μήνα. Ο τρόπος υπολογισμού των παροχών τους έχει να κάνει με
τον υπολογισμό των κερδών των ιδιοκτητών των σκαφών και στη συνέχεια με την απόδοση μερτικού. Στον
έλεγχο της σωστής απόδοσης δεν επιτρέπεται να λαμβάνουν μέρος οι ίδιοι, αλλά τον έχει αναλάβει το
Σωματείο Αλιεργατών Μηχανιώνας, που δεν το εμπιστεύονται. Γι ́αυτό το λόγο προχώρησαν εδώ και τρία
χρόνια στη σύσταση δικού τους σωματείου , που όμως δεν αναγνωρίστηκε μέχρι πρόσφατα.
Μετά από όλα αυτά προχώρησαν σε απεργία και περιφρούρησή της με αποκλεισμό της προβλήτας,
εμποδίζοντας έτσι τα σκάφη να κινηθούν, με τα εξής αιτήματα: ·
Να ασφαλίζονται ξανά στο Ι.Κ.Α. αντί για τον Ο.Γ.Α. Μέχρι το 2004 οι αλιεργάτες ήταν ασφαλισμένοι στο
ΙΚΑ, αλλά, για να ικανοποιηθεί το αίτημα των πλοιοκτητών (οι οποίοι ήθελαν να γλιτώσουν τα ασφάλιστρα),
ψηφίστηκε ένα νόμος με τον οποίο όλοι οι εργάτες γης (στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι
αλιεργάτες) υπήχθησαν στον ΟΓΑ. Έτσι οι αλιεργάτες χάνουν τη μισή κύρια σύνταξη και την επικουρική,
χάνουν την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τις υπόλοιπες παροχές του ΙΚΑ, ενώ δεν καλύπτονται σε
περίπτωση εργατικού «ατυχήματος». Ταυτόχρονα πολλοί εργοδότες δεν καταβάλλουν τις εισφορές. ·
Να λάβουν το δώρο Χριστουγέννων · Να αποκτήσουν έλεγχο στον υπολογισμό του μερτικού από μέλος του
σωματείου τους δηλαδή από το σύλλογο Αιγύπτιων Αλιεργατών Νέας Μηχανιώνας ·
να εισπράττουν από την επιστροφή του ΦΠΑ στον αγώνα αυτό είναι ενωμένοι και αποφασισμένοι. Κάθε
μέρα βρίσκονται όλοι μαζί και συζητάνε τις εξελίξεις και τον τρόπο συνέχισης της απεργίας και των δράσεων
τους παίρνοντας συλλογικές αποφάσεις. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια τους « παλιά δύσκολα μαζευόμασταν
και εύκολα σκορπούσαμε, τώρα εύκολα μαζευόμαστε και δύσκολα διαλυόμαστε»
Εργοδοτική τρομοκρατία
Οι εργοδότες από την πρώτη στιγμή κινήθηκαν δικαστικά για να χαρακτηριστεί η απεργία παράνομη και
καταχρηστική. Αυτές οι λέξεις όμως βρίσκονται στα κιτάπια των νόμων και όχι στο λεξιλόγιο και τους αγώνες
του κόσμου της εργασίας. Επίμονα αρνούνται να καταβάλουν το δώρο των Χριστουγέννων και προσπαθούν να
δημιουργήσουν απεργοσπαστικούς μηχανισμούς και κλίμα τρομοκράτησης. Προχθές κάποιοι από αυτούς
σάλπαραν με απεργοσπάστες και πέταξαν τους αλιεργάτες έξω από τα καΐκια, (που αποτελούν και το χώρο
διαμονής των αιγυπτίων). Απειλούν συγχρόνως ότι θα διώξουν όλους τους Αιγύπτιους αλιεργάτες και θα τους
αντικαταστήσουν με νέους μετανάστες, τους οποίους θα πληρώνουν με λιγότερα ψίχουλα. Προκειμένου να
κατοχυρωθούν και θεσμικά για να υλοποιήσουν τις απειλές τους επιδιώκουν η πρόσληψη των εργατών να
γίνεται μετά από έγκριση του εργοδοτικού Σωματείου Αλιεργατών Μηχανιώνας που ελέγχεται από την ΠΑΣΚΕ.
Γι ' αυτούς εμείς οι εργαζόμενοι είμαστε αναλώσιμοι και εμπορεύματα για δημοπράτηση στα σκλαβοπάζαρα. Ο
τέλειος κόσμος που προσπαθούν να επιβάλουν περιγράφεται στη συμφωνία που προτάθηκε για υπογραφή : «
οι Αιγύπτιοι αλιεργάτες δεν πρέπει να έχουν καμία σχέση με κανένα ελληνικό πολιτικό κόμμα ή όργανο που
σχετίζεται με εργασιακές υποχρεώσεις και δικαιώματα». Έχουν μάλιστα συντάξει μια λίστα ονομάτων και
ζητούν να «στείλουν επιστολή προς τον εργατικό ακόλουθο της Πρεσβείας, εξηγώντας τις απόψεις τους
σχετικά με ορισμένους συγκεκριμένους Αιγύπτιους αλιείς και τα προβλήματα που δημιούργησαν» . Τα
προβλήματα αυτά είναι ο ίδιος ο αγώνας και είναι φανερή η προσπάθεια τρομοκράτησης και διάσπασης.
Προκειμένου να κατοχυρώσουν και να συντηρήσουν αυτό το κλίμα ζητούν να απολύουν «σε περίπτωση
οποιασδήποτε ανάρμοστης συμπεριφοράς ή οποιωνδήποτε ενεργειών σχετίζονται με τις υποχρεώσεις των
Αιγύπτιων αλιέων».Στο πλάι των αφεντικών συνεπέστατος στο ρόλο του ο δήμαρχος της Μηχανιώνας , οι
δυνάμεις καταστολής και τραμπούκοι ακροδεξιοί.
Όλοι εμείς
Στον αγώνα αυτό δεν θέλουν, ούτε πρέπει να είναι μόνοι. Η αλληλεγγύη του ελευθεριακού κινήματος και
όλου του κόσμου της εργασίας στην απεργία τους είναι επιβεβλημένη, χωρίς προσπάθεια καπήλευσης και
ετεροπροσδιορισμού. Είμαστε όλοι συναγωνιστές ενάντια στην εκμετάλλευση, ενάντια στην τρομοκρατία της
εργασιακής μας πραγματικότητας, ενάντια στην πραγματικότητα της μισθωτής σκλαβιάς που μας έχει
επιβληθεί. Κάθε κομμάτι που αντιστέκεται είναι μέρος του ευρύτερου ταξικού αγώνα και τα αιτήματα των
συγκεκριμένων εργατών είναι αιτήματα όλων μας. Είναι αιτήματα για αξιοπρέπεια και κοινωνική
απελευθέρωση.
Στην οικονομική και συστημική τους κρίση την απάντηση την δίνουν οι Αιγύπτιοι αλιεργάτες με τις
κινητοποιήσεις τους. Δίνουν το παράδειγμα και για τους αγώνες που πρέπει να δώσουμε όλοι μας, χωρίς
διαχωρισμούς εθνικούς, επαγγελματικούς και άλλους . Κρίση εσείς;- απεργία και αγώνες εμείς!
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