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Παρακαταθήκη για τους
αγώνες που έρχονται

Ηαπεργία της 17ης ∆εκέµβρη 2009 ήταν µια από τις
πιο δυναµικές, καλύτερα συντονισµένες και απο-

τελεσµατικές του ταξικού και συνολικά του εργατικού
κινήµατος, ίσως και η καλύτερη των τελευταίων δε-
καετιών. Έβαλε ακόµα πιο ισχυρά θεµέλια για την
ανασύνταξη, την ισχυροποίηση του συνδικαλιστικού
κινήµατος, τον αγωνιστικό και ταξικό προσανατολισµό
του στον αγώνα του µε το µεγάλο κεφάλαιο, τους πο-
λιτικούς του εκπροσώπους, τους µηχανισµούς του και
τους εκπροσώπους του στο εργατικό κίνηµα.

Ήταν αναµέτρηση µε τις δυνάµεις που καλούν σε
υποταγή, που καλλιεργούν τη µοιρολατρία, το φόβο.
Με την πολιτική που θέλει να φορτώσει τα βάρη της

κρίσης στους εργαζόµενους, τσακίζοντας όποια δι-
καιώµατα έχουν αποµείνει. Η επιτυχία της εκφρά-
στηκε:

Με την αποδοχή της απόφασης για απεργία στη
συγκεκριµένη περίοδο. Απόφαση που εξέφρασε τη
θέληση της µεγάλης πλειοψηφίας των εργαζοµένων
για αντίσταση και αγώνα, ανεξάρτητα αν συµµετείχαν
ή όχι στην απεργία. Η απόφαση είχε «νοµιµοποιηθεί»
στη συνείδησή τους. 

Με τη µεγάλη συµµετοχή των εργαζοµένων στην
απεργία στους κλάδους όπου είχε προκηρυχθεί. «Νέ-
κρωσαν» χιλιάδες χώροι δουλειάς, γιαπιά, εργοστά-
σια, γραφεία κλπ. Χαρακτηριστικό παράδειγµα, το

λιµάνι του Πειραιά που για 24 ώρες δεν έλυσε καράβι.
Με τη µαζική συµµετοχή εργαζοµένων, νέων, συ-

νταξιούχων, µικροµεσαίων κλπ. στις απεργιακές κινη-
τοποιήσεις, στην Αθήνα και σε άλλες 63 πόλεις, οι
οποίες στις περισσότερες των περιπτώσεων ήταν δι-
πλάσιες και τριπλάσιες άλλων απεργιακών συγκε-
ντρώσεων.

Οµως, δεν είναι µόνο και κυρίως τα παραπάνω βα-
σικά ζητήµατα που καθιστούν την απεργία της 17ης
∆εκέµβρη 2009 ένα σηµαντικό γεγονός, που αφορά
στο σύνολο των εργαζοµένων και συνολικά τα πλατιά
λα|κά στρώµατα.

Η συγκεκριµένη κινητοποίηση, πιο διακριτά από

κάθε άλλη των τελευταίων δεκαετιών, είχε ορισµένα
χαρακτηριστικά που η συνέχιση και η γενίκευσή τους
συνιστούν απαραίτητους όρους για την ανασυγκρό-
τηση του εργατικού, λα|κού κινήµατος και την πάλη
για πιο αποτελεσµατικούς αγώνες.

Η 17η ∆εκέµβρη θα γεννήσει καινούριους, µεγά-
λους αγώνες. Το εργατικό κίνηµα µίλησε, έδειξε το
µπόι του. Έδωσε ισχυρό χαστούκι στο µαύρο µέτωπο
κεφαλαίου, Ευρωπα|κής Ένωσης, κυβέρνησης
ΠΑΣΟΚ, Ν∆, ΛΑΟΣ, εργοδοτικού - κυβερνητικού συν-
δικαλισµού. Η επιτυχία της απεργίας ανοίγει δρόµο
για πιο ισχυρή εργατική ταξική και λα|κή αντεπίθεση.

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΗΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΜΑΓΕΙΡΩΝ Ε.Ν. 
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
1. ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
2. ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
3. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
4. ΜΙΧΑΛΙΑ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
5. ΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 
6. ΞΥΛΑΡ∆ΙΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
7. ΧΑΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
8. ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
9. ΠΗΛΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

10. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
11. ΖΟΥΡΟΥ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
12. ΠΑΝΤΑΖΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
13. ΓΙΟΥΤΣΙΟΥ ΧΟΥΣΕΙΝ 
14. ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  Θ. 

Για την  Εξελεγκτική Επιτροπή
1. ΦΑΡΑΖΟΥΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
2. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ 
3. ΛΑΖΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Το πιο σηµαντικό από όλα σε
αυτές τις εκλογές είναι να βγει νικη-
τής ο αγωνιστικός προσανατολισµός
της Π.Ε.Ε.ΜΑΓ.Ε.Ν., να γίνει το σω-
µατείο όργανο πάλης στα χέρια των

Μαγείρων για την υπεράσπιση και δι-
εύρυνση των δικαιωµάτων του κλά-
δου µας αλλά και όλων των
ναυτεργατών.

Απαραίτητη προ}πόθεση είναι να
αναδειχθεί η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΜΑΓΕΙΡΩΝ Ε.Ν. σε πρώτη δύναµη
που θα σαρώσει τους συµβιβασµέ-
νους και τους υποτακτικούς των εφο-
πλιστών, για να οργανώσει τον
αγώνα των Μαγείρων µέσα και έξω
από τα καράβια.Οι εκλογές στο σωµατείο δεν
είναι ένα τυπικό καταστατικό καθή-
κον, αλλά η κορυφαία πράξη των
Μαγείρων που θα καθορίσει την
θέση και τον ρόλο της Πανελλήνιας
Ένωσης Μαγείρων Ε.Ν. για τα επό-
µενα χρόνια. Είναι µία σοβαρή συν-
δικαλιστική – πολιτική µάχη.

Μαζί µε την αλληλεγγύη των τα-
ξικών δυνάµεων που συσπειρώνο-
νται στα σωµατεία ΠΕΜΕΝ –
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, στην Ν.Σ.Κ., στο
ΠΑΜΕ, να παλέψουµε για να ικανο-
ποιηθούν οι σύγχρονες και πραγ-
µατικές ανάγκες µας, να
διεκδικήσουµε τον πλούτο που πα-
ράγουµε και µας τον κλέβουν.

Εργάτες στεριάς και θάλασσας συγκρότησαν µία από τις µεγαλύτερες
απεργιακές διαδηλώσεις που έχει γνωρίσει ο Πειραιάς. Με τις σηµαίες

του ΠΑΜΕ στα χέρια, µε τους νεολαίους εργάτες, τους φοιτητές και σπου-
δαστές στην πρώτη γραµµή, πλήθος απεργών του Πειραιά και µαζί τους γυ-
ναίκες, συνταξιούχοι, άνθρωποι του µόχθου, έστειλαν ηχηρό µήνυµα
αντίστασης και αγώνα απέναντι στην πολιτική, που, για τη θωράκιση της
κερδοφορίας του κεφαλαίου, «θερίζει» τα δικαιώµατα και τις κατακτήσεις
τους.

Όλος αυτός ο εργατόκοσµος από τα γιαπιά, τα εργοστάσια ελαιουργο-
σαπουνοποιίας, τα καράβια, τη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη, το Βιοµηχα-
νικό Πάρκο Σχιστού, τα εµπορικά καταστήµατα, ανταποκρίθηκε στο
κάλεσµα των ταξικών συνδικάτων, των δυνάµεων του ΠΑΜΕ. 

Λίγο µετά τις 10, υποδέχτηκαν µε χειροκροτήµατα το µπλοκ των µετα-
ναστών εργατών, που ήρθαν από το εργοστάσιο απορρυπαντικών ΡΙΚΟ στη
Ριτσώνα, σπάζοντας το όργιο της τροµοκρατίας στο οποίο είχαν επιδοθεί οι
εργοδότες.

Εργάτες, ναυτεργάτες, εντάχθηκαν στις οµάδες περιφρούρησης του
ΠΑΜΕ, αναµετρήθηκαν µε τους απεργοσπαστικούς και τροµοκρατικούς µη-
χανισµούς της εργοδοσίας, των εφοπλιστών και των υποταγµένων δυνά-
µεων του συνδικαλιστικού κινήµατος σε ΠΝΟ, ΕΚ Πειραιά, ΓΣΕΕ και έβαλαν
«πλάτη» στην υπόθεση της οργάνωσης της αντεπίθεσης. 

Κεντρικός οµιλητής της συγκέντρωσης ήταν ο Νίκος Ξουράφης από τη
Γραµµατεία Πειραιά του ΠΑΜΕ. Παραβρέθηκε πολυµελής αντιπροσωπεία
του ΚΚΕ µε επικεφαλής τον Γιώργο Μαρίνο και τον Νίκο Σοφιανό, µέλη του
ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ. Παραβρέθηκαν, ακόµα, ο ∆ήµαρχος Νίκαιας Στέλιος
Μπενετάτος και εκπρόσωποι αγωνιστικών ∆ηµοτικών Κινήσεων και της ΝΑΣ.

Η µαζική, ιδιαίτερα µαχητική πορεία διέσχισε τους δρόµους του Πειραιά
βροντοφωνάζοντας συνθήµατα όπως: «Εµπρός λαέ µη σκύβεις το κεφάλι,
τώρα µε το ΠΑΜΕ αντίσταση και πάλη», «Καµία θυσία για την πλουτοκρα-
τία, την κρίση να πληρώσει η ολιγαρχία», «Νόµος είναι το δίκιο του εργάτη».
Η πορεία κατέληξε µέσα στο λιµάνι, οπότε και οι εργάτες από τους κλάδους
της στεριάς συνέχισαν τη µάχη της περιφρούρησης στους καταπέλτες.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ: η εργατική
τάξη έδειξε τη δύναµή της

Νεκροί εντοπίστηκαν τρεις Έλ-
ληνες και έξι Φιλιππινέζοι ναυ-

τεργάτες, µέλη του πληρώµατος
του ελληνικού Φ/Γ πλοίου
«AEGEAN WIND», της εταιρείας
“Atlantic BulhCarriers” των εφοπλι-
στών Γιάννη και Γιώργου Κουµά-
νταρου, το οποίο ανήµερα των
Χριστουγέννων τυλίχθηκε στις
φλόγες, ενώ έπλεε ανοικτά της Βε-
νεζουέλας. 

Το 24µελές πλήρωµα του
πλοίου, που ήταν φορτωµένο σιδη-
ροµετάλλευµα και κατευθυνόταν
στο Χιούστον της Αµερικής, απο-
τελείτο από 15 Φιλιππινέζους και
εννέα Έλληνες ναυτεργάτες.

Οι 3 Έλληνες νεκροί ίναι ο
23χρονος ανθυποπλοίαρχος Γιώρ-

γος Ξυπολητάκος, ο 52χρονος Γ’
µηχανικός Γιώργος Καλφαγιάννης
και ο 55χρονος ηλεκτρολόγος
Κωνσταντίνος Μουτσινάς.

Η φωτιά κατασβήσθηκε και το
πλοίο οδηγήθηκε µε ρυµουλκό στο
πλησιέστερο λιµάνι της Βενεζουέ-
λας, όπου επιβιβάσθηκε ειδικό κλι-
µάκιο για να ερευνήσει τους
εσωτερικούς χώρους του πλοίου.

«Για τους ναυτικούς µας που
ταξιδεύουν σε όλα τα µήκη και
πλάτη της υφηλίου, η οικογενειακή
θαλπωρή και η γαλήνη αυτές τις
άγιες και γιορτινές µέρες δεν είναι
δεδοµένα», δήλωσε η ΥπΟιΑΝ -και
ποιος µπορεί να πει το αντίθετο άλ-
λωστε- αλλά στη συνέχεια η «ευαί-
σθητη» κ. υπουργός κάνει λόγο για
την …«κακιά ώρα» κι εµείς της λέµε
τον «κακό της τον καιρό»… 

Γιατί, ποιός δεν γνωρίζει ότι
κάθε ατύχηµα οφείλεται σε συγκε-
κριµένες αντικειµενικές αιτίες, που
ασφαλώς για το 27χρονο καταπο-
νηµένο σκαρί και αυτού πλοίου δεν
ήταν λίγες. Βέβαια η κ. υπουργός
αυτό το γνωρίζει καλύτερα από τον
καθένα, αλλά ο ρόλος της είναι να
υπηρετεί την «ανταγωνιστικότητα»,
που πάνω της συντρίβεται η «αντι-
κειµενικότητα».

Νεκροί 3 Έλληνες και 6 Φιλιππινέζοι
ναυτεργάτες του «AEGEAN WIND»

(Συνέχεια στη Σελίδα 2)

(Συνέχεια στη Σελίδα 2)

Εργατικό τείχος στους
καταπέλτες των πλοίων

Γενική παρασυναγωγή των 
εργατοπατέρων  της  ΠΝΟ

Α Ρ Χ Α Ι Ρ Ε Σ Ι Ε Σ   Μ Α Γ Ε Ι Ρ Ω Ν
Ο συνδυασµός ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΓΕΙΡΩΝ Ε.Ν. στέλνει σε

όλους τους συναδέλφους θερµό αγωνιστικό χαιρετισµό και τους καλεί
να συµµετέχουν µαζικά στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη της νέας διοί-
κησης. 

ΑΛΕΚΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ: 
Αυτή η µέρα γεννά νέους αγώνες

Σε δήλωσή της από το λιµάνι του Πειραιά, την ώρα που έµπαιναν µέσα
µε πορεία και οι διαδηλωτές της Αθήνας, η ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Αλέκα

Παπαρήγα υπογράµµισε:
«Πρόκειται για διπλή επιτυχία σήµερα. Η µία αφορά την επιτυχία της

ίδιας της απεργίας παντού, πανελλαδικά, τη µεγάλη συγκέντρωση της
Αθήνας και άλλων πόλεων, αλλά σίγουρα υπάρχει ένα µεγάλο βήµα, µία
µεγάλη νίκη, µία νίκη των ναυτεργατών αλλά µε πολύ γενικότερη σηµα-
σία. Να έχεις την απαγόρευση των δικαστηρίων για µια απεργία, να θεω-
ρείται παράνοµη και καταχρηστική και να µην έχει φύγει ούτε ένα πλοίο
από το λιµάνι. Και αυτό θα γίνει µέχρι τη λήξη της απεργίας. 

Πρόκειται για µια πολύ µεγάλη νίκη. Έχει σχέση και µε τα δικαιώµατα
των εργαζοµένων αλλά και µία νίκη πραγµατικά της εργατικής, της λα|κής
δηµοκρατίας. Γιατί, όπως ξέρετε, η δηµοκρατία έχει δύο όψεις: Η µία, η
δηµοκρατία της κυβέρνησης, της εργοδοσίας, των κοµµάτων που στηρί-
ζουν την ευρωπα|κή πολιτική, η δηµοκρατία που εφαρµόζει η δικαιοσύνη,
και η άλλη είναι η δηµοκρατία που αφορά τα συµφέροντα των εργαζοµέ-
νων. 

Αυτή η µέρα πρέπει να γραφτεί µε µεγάλα γράµµατα δίπλα και σε µία
άλλη µέρα που επίσης οι ναυτεργάτες πάλι έσπασαν τη σχετική απόφαση.
Πρέπει να γραφτεί πραγµατικά σαν µία σηµαντική µέρα για το εργατικό κί-
νηµα. Γιατί είναι αδύνατο να έχεις την παραµικρή κατάκτηση, αν δεν απο-
φασίσεις να είσαι απείθαρχος, αν δεν αποφασίσεις να σέβεσαι το δικαίωµα
στην απεργία και το δικαίωµα να παλεύεις για το δίκιο του εργάτη. 

Και πιστεύουµε και αυτή η µέρα, η 17η ∆εκέµβρη, θα γεννήσει και-
νούργιους, µεγάλους αγώνες. Είµαστε βέβαιοι γι' αυτό».

Η
Γραµµατεία

της ΝΣΚ και η Συντακτική Επιτροπή της «Ν» εύχονται 
σε όλους τους Ναυτεργάτες και τις οικογένειές τους
Καλές Γιορτές,  Καλή Χρονιά, καλά ταξίδια σε ήρεµες

θάλασσες και καλή δύναµη για να αντιπαλέψουµε 
την αντιλαiκή θύελλα.

Την ώρα που τα ταξικά σωµατεία
ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, οι δυ-

νάµεις της Ναυτεργατικής Συνδικα-
λιστικής Κίνησης (ΝΣΚ) οργάνωναν
και προετοίµαζαν την συµµετοχή των
ναυτεργατών στην Απεργία 17 ∆εκέµ-
βρη, η νόθα πλειοψηφία της ΠΝΟ φι-
λολογούσε και  αναλωνόταν σε
ανούσια ενδο-οικογενειακά καυγαδά-
κια. 

Αιτιολογώντας την αποχή των τα-
ξικών δυνάµεων από αυτή την παρα-
συναγωγή 15-16 ∆εκέµβρη, που οι
εργατοπατέρες της ΠΝΟ επιµένουν να
την θεωρούν Γενικό Συµβούλιο, ο
Πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ Σάββας Τσι-
µπόγλου, ανάµεσα στα άλλα είπε:

Οι ναυτεργάτες µετά την µεταπο-
λίτευση, µε τον νόµο 330/76, εξαιρέθη-
καν από τα άρθρα που έλεγαν ότι
καταργείται η προaπάρχουσα νοµοθε-
σία και διατηρήθηκε στο χώρο µας
αυτό το φαύλο καθεστώς, το ανώµαλο,
αντεργατικό, το αντιλα`κό, που γνώ-
ρισε η εργατική τάξη και ο εργαζόµε-
νος λαός της χώρας µας και η ΠΝΟ
αρνείται να συζητήσει τον εκδηµοκρα-
τισµό της ναυτικής νοµοθεσίας γενικά
και ειδικά για την συγκρότηση των
συνδικαλιστικών οργανώσεων έχει ιδι-
αίτερη σηµασία αυτό στις µέρες µας. 

∆ηλαδή όταν µπαίνει το ζήτηµα
«ποιος θα καταστραφεί» µέσα από
την όξυνση του ανταγωνισµού, το
κεφάλαιο µε τους πολιτικούς του εκ-
προσώπους, στο να καταστρέφει πα-
ραγωγικές δυνάµεις, τους

Ναυτεργάτες την Εργατική Τάξη, µπο-
ρούµε να συνεχίσουµε να αποκλεί-
ουµε το 1/10 επί του συνόλου των
ψηφισάντων από αυτήν την αίθουσα; 

∆εν προκύπτει η ανάγκη αναδιορ-
γάνωσης του συνδικαλιστικού κινήµα-
τος για την υπεράσπιση των
δικαιωµάτων των θεµελιωδών δικαιω-
µάτων των εργαζοµένων, που λέµε ότι
εκπροσωπούµε (όπως τους εκπροσω-
πούµε); ∆ηλαδή, είµαστε τόσοι πολλοί
που δεν πρέπει να είµαστε όλοι σ’
αυτή την αίθουσα;

∆εύτερο ζήτηµα, µπορεί να µην
υπάρχει συνδικαλιστική εκπροσώπηση
στους τόπους δουλειάς και συνδικαλι-
στικά δικαιώµατα; Μπορεί η εκλογή
και η οικονοµική στήριξη της ΠΝΟ να
γίνεται έµµεσα και όχι άµεσα; ∆ηλαδή
το κύτταρο της οργάνωσης να είναι ο
χώρος εργασίας, η πρωτοβάθµια ορ-
γάνωση που να στέλνει στη δευτερο-
βάθµια και στην τριτοβάθµια; 

Μα οι εξελίξεις έχουν πάει µπρο-
στά συνάδελφοι. Πριν µερικές µέρες
είδαµε να λέει η Ευρωπα`κή Ένωση
ότι ακόµα και ο πλοίαρχος µπορεί να
είναι από οποιαδήποτε χώρα της Ε.Ε.,
παρ’ ότι ορισµένοι πίστευαν ότι δεν θα
το πει η Ε.Ε. και όταν τους κάναµε
κριτική, µουτρώνανε κιόλας.

Τι να κρύβουµε δηλαδή, και τι να
πούµε; Ότι θα είµαστε φθηνότεροι και
παραγωγικότεροι ανά τον κόσµο για
να εργαστούµε; Αυτό είναι συνδικαλι-
σµός; 

Συνέχεια στη σελ. 2

Ηπρώτη απάντηση είχε δοθεί
από τις 10 τη νύχτα της Τετάρ-

της 16 ∆εκέµβρη. Οταν το δικα-
στήριο εξέδωσε την απόφαση,
ολοφάνερα υπαγορευµένη από
εφοπλιστές και κυβέρνηση, να
απαγορευτεί η 24ωρη απεργία της
17ης ∆εκέµβρη στα µηχανοστάσια
ως «παράνοµη». Το «δικαίωµα της
απεργίας είναι αδιαπραγµάτευτο»
διαµήνυσαν επί τόπου τα ταξικά
ναυτεργατικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ
και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ και έδωσαν το
σύνθηµα: «Ολοι στους καταπέλ-
τες». Το ΠΑΜΕ σήµανε συναγερµό
σε όλη την εργατική τάξη.

Από τα ξηµερώµατα της 17ης
∆εκέµβρη µέχρι αργά το βράδυ
ολόκληρο το λιµάνι µετατράπηκε
σε τόπο γιορτής της εργατικής
τάξης. Αξηµέρωτα και τα εργατικά
«ποτάµια» άρχιζαν να «εισβάλλουν»
κατά κύµατα στο λιµάνι και εργά-
τες από κάθε κλάδο της στεριάς να
καταλαµβάνουν τις θέσεις τους
στους καταπέλτες, να συµπαρα-
τάσσονται δίπλα στους απεργούς
ναυτεργάτες που έδιναν παλικαρί-
σια τη µάχη της απεργίας.

Λίγο µετά τις 3 το µεσηµέρι ο
Ηλεκτρικός Σταθµός του Πειραιά
είχε γίνει τόπος προσυγκέντρωσης
των εργατών που κατέφταναν συ-
νεχώς από περιοχές της Αθήνας.
Στις 3.30 αρχίζουν πορεία. Σχηµα-
τίζουν ένα µεγάλο εργατικό ποτάµι,
που µε δυναµισµό, αλυσίδες, ρυθ-
µικό βηµατισµό και απανωτά συν-
θήµατα, «Νόµος είναι το δίκιο του
εργάτη», «Πόλεµος στον πόλεµο
των καπιταλιστών αυτή είναι η
απάντηση των εργατών», αρχίζει
να σείει το λιµάνι και να το ζώνει
περιµετρικά.

Στη συνέχεια οι εργάτες, µε
υποδειγµατική οργάνωση, χωρί-
στηκαν κατά κλάδους και µε τον
ίδιο τρόπο που κατέφτασαν στην
πύλη του λιµανιού, δηλαδή, συ-
γκροτηµένα και περιφρουρηµένα
και βροντοφωνάζοντας ασταµά-
τητα συνθήµατα παρατάσσονται
µπροστά από τα καράβια και ενώ-
νονταν µε τους ήδη εκεί συγκε-
ντρωµένους. Το εργατικό τείχος
που είχε σχηµατιστεί µπροστά από
κάθε καράβι είχε γίνει πλέον αδια-
πέραστο. Η απεργία είχε κριθεί. 

Η απαγό-
ρευση είχε
στραπατσαρι -
στεί. Η ταξική
ενότητα, σε συν-
δυασµό µε την
γραµµή πάλης
του ΠΑΜΕ, είχε
αναδειχθεί σε
κάθε ναυτερ-
γάτη, σε όλους
τους εργαζόµε-
νους, σε δύναµη
ακατανίκητη.
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Συνάδελφοι,
Οι εκλογές στο σωµατείο µας

για την ανάδειξη νέας διοίκησης
γίνονται σε ιδιαίτερα δύσκολες
συνθήκες για τους Μαγείρους,
τους ναυτεργάτες γενικότερα.

Ο κλάδος των Μαγείρων όλο
το προηγούµενο διάστηµα δέ-
χθηκε αλλεπάλληλα χτυπήµατα
από τις µειώσεις των οργανικών
συνθέσεων στην ποντοπόρο ναυ-
τιλία µε τις εγκριτικές πράξεις,
από τις ειδικές µειωµένες συνθέ-
σεις σε όλες τις κατηγορίες
πλοίων, από τις παραβιάσεις του
10µηνου επάνδρωσης στα ακτο-
πλο|κά πλοία.

Σήµερα γίνεται ο πρώτος στό-
χος σε µια γενικευµένη επίθεση
των εφοπλιστών για τον αφανι-
σµό των ναυτεργατών µε συ-
γκροτηµένα δικαιώµατα.

Χωρίς κανένα δισταγµό οι
εφοπλιστές απαιτούν να καταρ-
γηθούν οι Γενικές Υπηρεσίες του
πλοίου από την οργανική σύν-
θεση γιατί λένε «ότι δεν είναι
επαγγελµατίες ναυτεργάτες» και
ότι πρέπει να διαγραφούν ακόµη
και από τα µητρώα του ΝΑΤ,
δήθεν για να ωφεληθούν τα
ασφαλιστικά ταµεία.

Ταυτόχρονα µε βάση τις κα-
τευθύνσεις της Ευρωπα|κής
Ένωσης επεκτείνεται η «µαύρη»
- ανασφάλιστη εργασία για όλες
τις ειδικότητες των ναυτεργατών
στα λιµάνια της Πάτρας – Ηγου-
µενίτσας – Κορίνθου. 

Ενώ την ίδια στιγµή η Ένωση
Επιχειρήσεων Ακτοπλοίας µε επι-
στολές απαιτεί να διευρυνθεί
αυτό το καθεστώς στην Ακτο-
πλοία και προτείνει το ΝΑΤ να
υπαχθεί στο ΙΚΑ.

Θυµηθείτε συνάδελφοι, τις
απεργίες του 1996, του 2002, του
2006 αλλά και τις συνεχείς κινη-
τοποιήσεις και παρεµβάσεις των
ταξικών δυνάµεων που έδωσαν
καρπούς, την ίδια στιγµή που
στις άλλες χώρες της Ευρωπα|-
κής Ένωσης έχουν ανατραπεί
όλα τα δικαιώµατα των ναυτερ-
γατών και επικρατεί εργασιακός
µεσαίωνας και συνθήκες σύγ-
χρονης γαλέρας.

Μπροστά σε αυτήν την κατά-
σταση η συµβιβασµένη και υπο-

ταγµένη πλειοψηφία της ΠΝΟ, οι
∆ιοικήσεις των σωµατείων που
ανήκουν στις παρατάξεις ΠΑΣΚΕ
– ∆ΑΚΕ – ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜ-
ΒΑΣΗ έχουν αναλάβει σήµερα,
ιδιαίτερο αναβαθµισµένο ρόλο
να ενσωµατώνουν και να ευνου-
χίζουν κάθε αντίσταση που θα

εµφανιστεί από τους ναυτεργά-
τες.

Σε αυτήν την κατεύθυνση
συντάσσεται και η ∆ιοίκηση του
σωµατείου µας ταυτιζόµενη
πλήρως µε τις αποφάσεις της
πλειοψηφίας της ΠΝΟ.

∆εν αποδέχθηκε την απο-
στολή εξωδίκου στην κατεύ-
θυνση της οργάνωσης,
συσπείρωσης δυνάµεων για
απεργιακές κινητοποιήσεις µε
βάση τις προτάσεις και θέσεις
που κατέθεσε η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΓΕΙΡΩΝ. Συντάσσε-
ται µε τους εφοπλιστές και είναι
υπεύθυνη για τα οξυµµένα προ-
βλήµατα των Μαγείρων.

Η απεργία στις 17 ∆εκέµβρη
ήταν ορόσηµο και παρακατα-
θήκη για την συνέχιση του
αγώνα, για την ανασυγκρότηση
και τον ταξικό προσανατολισµό
του κινήµατος, την ενίσχυση του
ΠΑΜΕ για την διεκδίκηση αιτη-
µάτων που ανταποκρίνονται στις
ανάγκες της ναυτεργατικής οικο-
γένειας.

Συνάδελφοι,
Μπορούµε και επιβάλλεται

να ανατρέψουµε την σηµερινή
διοίκηση, ενισχύοντας την ΑΓΩ-
ΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΓΕΙΡΩΝ,
είναι όρος και προjπόθεση να
συνταχθεί και το δικό µας σω-
µατείο στην κατεύθυνση ανά-
πτυξης αγώνων για να
αντιµετωπιστούν τα προβλή-
µατα των Μαγείρων και όλης
της ναυτεργατικής οικογένειας.

Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΑ-
ΓΕΙΡΩΝ θα πρωτοστατήσει µαζί
µε τις δυνάµεις της Ναυτεργατι-
κής Συνδικαλιστικής Κίνησης,
των ταξικών σωµατείων ΠΕΜΕΝ
– ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, του ΠΑΜΕ, να
µην περάσουν τα αντιναυτεργα-
τικά σχέδια των εφοπλιστών και
της κυβέρνησης που σαρώνουν
τις εργασιακές σχέσεις, διαλύ-
ουν την κοινωνικοασφαλιστική
προστασία και πρόνοια.

Όρος και προjπόθεση είναι
να καταδικαστεί ο εργοδοτικός
και κυβερνητικός συνδυασµός
που έχει ρίξει άγκυρα στο σω-
µατείο µας και επιδιώκει να συ-
ντρίψει τις κατακτήσεις και τα
δικαιώµατα των Μαγείρων, των
ναυτεργατών.

Α Ρ Χ Α Ι Ρ Ε Σ Ι Ε Σ   Μ Α Γ Ε Ι Ρ Ω Ν
(Συνέχεια από τη Σελίδα 1)

«Από τις µέχρι σήµερα
πληροφορίες προκύπτουν σο-
βαρά αναπάντητα ερωτήµατα
για το πώς εκδηλώθηκε η πυρ-
καγιά, της λειτουργίας των συ-
στηµάτων ανίχνευσης και
πυρόσβεσης, καθώς και ποιες
ενέργειες έγιναν για την κατά-
σβεση», τονίζουν σε δελτίο
Τύπου 28-12-09 τα ταξικά σω-
µατεία ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝ-
ΣΩΝ και προσθέτουν:

Για άλλη µια φορά αποδει-
κνύεται ότι η πολιτική της αντα-
γωνιστικότητας και
κερδοφορίας του κεφαλαίου,
έχει δηµιουργήσει συνθήκες ερ-
γασιακού µεσαίωνα σε στεριά
και θάλασσα, που δεν διστάζει
να συνθλίβει δικαιώµατα, να
υπονοµεύει την ασφάλεια των
εργαζοµένων για να αυξάνει τα
κέρδη τους.

Καλούµε τους ναυτεργάτες
µε παρακαταθήκη την καθολική
επιτυχία της απεργίας 17 ∆ε-
κέµβρη, να συνεχίσουµε στην

καλύτερη οργάνωση – συσπεί-
ρωση δυνάµεων µέσα και έξω
από τα πλοία, µε πολύµορφες
αγωνιστικές κινητοποιήσεις να
αναχαιτίσουµε την επίθεση στα
δικαιώµατά µας, που δεχόµα-
στε από τις δυνάµεις του κεφα-
λαίου, την Ευρωπα`κή Ένωση.

Η πολιτική που υπηρετεί
την ανταγωνιστικότητα και την
κερδοφορία του κεφαλαίου,
εκτός από τη µείωση των µι-
σθών και την περικοπή στοιχει-
ωδών δικαιωµάτων,
διαµορφώνει επικίνδυνες συν-
θήκες εργασίας, αποδεικνύεται
άκρως επικίνδυνη ακόµα και
για τη ζωή και την ακεραιότητα
των εργαζοµένων, τονίζει το
ΚΚΕ, και καλεί το ταξικό εργα-
τικό κίνηµα «να απαιτήσουν
την πλήρη διαλεύκανση των
αιτιών που οδήγησαν τόσους
συναδέλφους τους στο θάνατο
και την τιµωρία των ενόχων
καθώς και την προστασία των
οικογενειών των θυµάτων, ελ-
λήνων και αλλοδαπών».

NAYTIKA «ATYXHMATA»

∆ιοικητικό Συµβούλιο ΠΕΑΘΕΝ αποφάσισε 
να κοπούν 3 Θαλαµηπόλοι από κάθε πλοίο!!!

ΝΕΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ στην  ΠΕΣ-ΝΑΤ
Η αγωνιστική διάθεση των συνταξιούχων ναυτεργατών εκ-

φράσθηκε όχι µόνο µε την δυναµική συµµετοχή τους στην περι-
φρούρηση της απεργίας 17 ∆εκέµβρη, που κήρυξαν τα ταξικά
σωµατεία ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, στο λιµάνι του Πειραιά και την
πολυπληθή παρουσία τους στις απεργιακές συγκεντρώσεις του
ΠΑΜΕ αλλά και µε τη µαζική συµµετοχή στις αρχαιρεσίες της
ΠΕΣ-ΝΑΤ, που έληξαν στις 14 ∆εκέµβρη 2009. 

Η σύνθεση της νέας ∆ιοίκησης, που θα συνεχίσει την αγωνι-
στική πορεία της ΠΕΣ-ΝΑΤ τα επόµενα δύο χρόνια, έχει ως εξής:
Πρόεδρος  ΛΕΚΚΑΣ Γιώργος 
Αντιπρόεδρος                ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γιώργος 
Γενικός Γραµµατέας      ΚΑΡΑΛΙΩΚΗΣ ∆ηµήτρης 
Ταµίας ΧΑΜΠΟΥΛΙ∆ΗΣ Μιχάλης 

Τακτικά Μέλη του ∆.Σ: ΒΡΑΝΑΣ Γιώργος, ΜΠΑΛΑΜΟΣ ∆ηµή-
τρης, ΜΥΛΩΝΑΣ Μανώλης, ΠΟΥΛΟΣ Αλέκος, ΦΛΑΚΑΣ Αποστό-
λης.

Αναπληρωµατικά Μέλη του ∆.Σ: ΒΑΡΖΑΚΑΝΟΣ Μπάµπης,
ΚΑΝΑΚΗΣ Μιχάλης, ΣΑΜΙΟΣ Κώστας, ΖΑΦΕΙΡΟΥ∆ΗΣ ∆ηµήτρης,
ΜΑΥΡΟΣ Μιχάλης, ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΣ Παναγιώτης, ΚΟΥΖΗΣ Γιώργος,
ΜΠΟΣΤΑΝΟΓΛΟΥ Γιάννης, ΚΑΡΜΙΡΗΣ Αντώνης.

Για την ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ εκλέγονται, Τακτικά Μέλη:
ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Τσαµπίκος, ΠΑΝΑΓΟΣ ∆ηµήτρης, ΖΟΥΚΑΣ Κώστας
και Αναπληρωµατικά Μέλη: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Αποστόλης, ΒΑΣΙ-
ΛΕΙΑ∆ΗΣ Γιάννης, ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ Αποστόλης.

Την Tρίτη 19 Γενάρη 10.30π.µ. η ΠΕΣ-ΝΑΤ θα κόψει 
την Πρωτοχρονιάτικη Πίτα των Συνταξιούχων ΝΑΤ 

στην αίθουσα συνελεύσεων της ΠΕΜΕΝ

(Συνέχεια από τη Σελίδα 1)

Γενική παρασυναγωγή των 
εργατοπατέρων  της  ΠΝΟ

ΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΝ
ΜΗΝΙΑΙΑ

ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
Ιδιοκτησία του Συλλόγου 

Ναυτεργατικής
Συνδικαλιστικής Κίνησης

Υπεύθυνος σύµφωνα µε το νόµο:
Εκδότης: ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Περικλέους 5Α, ΠΕΙΡΑΙΑ

Υπεύθυνος Τυπογραφείου:
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ

Μπουµπουλίνας 19, Πειραιά
Τηλ.: 210 4170479

Συνδροµές
Εσωτερικού ετήσια  Ευρώ 10
Εξωτερικού ετήσια  Ευρώ 50

Από τη σύνταξη γίνεται γνωστό 
ότι η ύλη του παρόντος φύλλου

έκλεισε στις 29/12/09

Συνέχεια από τη σελ. 1

Ανεξάρτητα το ποιο είναι το κόστος ζωής της χώρας µας;
Που είναι από τις ακριβότερες χώρες στην Ευρώπη και σε όλο
τον κόσµο η χώρα µας, στις τιµές. Και να θέλει κάποιος να κόψει
το µισθό του δεν µπορεί να επιβιώσει αυτός και η οικογένειά
του.

Αυτή είναι η κατάσταση. Και από εκεί διαµορφώνονται και
οι µισθοί. Λοιπόν θα έπρεπε εµείς να έχουµε οργανώσει τις δυ-
νάµεις µας, να πάµε σε αγώνα, να διακηρύξουµε την αντίθεσή
µας σε αυτή την πολιτική; 

Εµείς λέµε ότι είναι αυτονόητο για κάποιον που λέει ότι
στοιχειωδώς εκπροσωπεί τους ναυτεργάτες.  Και όµως συνά-
δελφοι αυτό το αυτονόητο δεν είναι γεγονός. Μην µου λέτε ότι
δεν είστε ενηµερωµένοι ότι πρέπει να κάνουµε απεργία και ότι
δεν το έχουµε θέσει κατ’ επανάληψη. Είσαστε ενηµερωµένοι ότι
πρέπει να κάνουµε κινητοποιήσεις και απεργιακές κινητοποιή-
σεις. 

Κάποιοι πίστεψαν ότι όσο κέρδιζε το κεφάλαιο, διευρύνεται
η πίτα του κοινωνικού πλούτου και αυτή η πίτα µοιράζεται στους
εργαζόµενους και το κεφάλαιο. Κατά συνέπεια τα µερίδια όταν
µεγαλώνει η πίτα είναι µεγαλύτερα. Ότι, τάχα, ο εργάτης, ο ναυ-
τεργάτης, ο εφοπλιστής, το κεφάλαιο, έχουν τα ίδια συµφέρο-

ντα και το καλό του κεφαλαίου είναι και το καλό του εργάτη.
Αυτή είναι η έκφραση του εργοδοτικού συνδικαλισµού, του κοι-
νωνικού εταιρισµού, των ατέρµονων κοινωνικών διαλόγων.

Με εξυπνακισµούς σταµατάµε το «OLYMPIC CRUISES»
βάζουµε ναύτες και κάποιους καµαρώτους, σταµατάµε το
«FAISTOS PALACE» βάζουµε άλλους λίγους ναύτες και κα-
µαρώτους και κάποιες άλλες ειδικότητες, αλλά δεν βάζουµε
πλοιάρχους και µηχανικούς αξιωµατικούς, γιατί είναι ακριβοί,
πιο ακριβοί από τους Ιταλούς, αποδεχόσαστε και προωθείτε την
πολιτική της άνισης αµοιβής για ίση εργασία και αυτοί οι 67 που
µπήκαν στο OLYMPIC CRUISES, σήµερα µπήκαν και αύριο
το πρωί µπορεί να βγουν γιατί θα βρουν φθηνότερους και γιατί
το έχεις αποδεχτεί. 

Αυτά είναι τυχοδιωκτισµοί που πρωτεύοντα ρόλο έχει ο αρ-
χιερέας της ίντριγκας και του τυχοδιωκτισµού,  ο Αντώνης Ντα-
λακογιώργος, που βγάζει και ανακοίνωση ότι δεν
συµµετέχει στο Γενικό Συµβούλιο της ΠΝΟ. Eνώ µαζί συµφω-
νούνε µε την πλειοψηφία της ΠΝΟ και µάλιστα πρωτοστατεί,
όπως έκανε µε τα πλοία της «LΟUIS» εµφανίζεται ότι διαφωνεί
βγάζοντας στη «σέντρα» τους άλλους που επίσεις συµφωνούν,
τον Γ.Γ. και την πλειοψηφία έτσι όπως διαµορφώνεται στην
ΠΝΟ.

Το θέµα είναι αν σταµατήσουµε το «SAILOR», που βγάζει
σήµερα τους Έλληνες, και βάζει ξένους ναυτεργάτες και το
ROPAX 1 και 2, που είναι µε αγγλική σηµαία και ανασφάλι-
στους ναυτεργάτες. Θα τα σταµατήσουµε και θα ασφαλιστούν
στο ΝΑΤ και θα έχουµε ναυτεργάτες µε ελληνική σύµβαση ή
όχι. Αυτό είναι το θέµα. 

Το ΝΑΤ δεν καλύπτει στοιχειωδώς τις ανάγκες του. Ποιος
θα πληρώσει αυτή την κατάσταση; Ο ναυτεργάτης και ο συντα-
ξιούχος θα την πληρώσει. Ούτε ο Κεφαλογιάννης που έκανε
αυτές τις τελευταίες εγκριτικές πράξεις, ούτε η  καινούρια
Υπουργός. 

Το να λέµε… µπορούµε να λέµε! Το τι θα κάνουµε ρωτάνε
οι ναυτεργάτες. Γιατί οι Έλληνες ναυτεργάτες βγαίνουν από τα
καράβια και περιφέρονται άνεργοι  στην ακτή Μιαούλη. Αυτό
είναι το ζήτηµα και τα λόγια περισσεύουν. 

Από την Κόρινθο αποβάλανε τους Έλληνες ναυτεργάτες και
τους αντικατέστησαν µε ανασφάλιστους αλλοδαπούς και το στέ-
λεχος της εταιρείας που το έκανε είναι τώρα εδώ και δεν µπο-
ρεί να µας κορο`δεύει ούτε ο εκπρόσωπος της ΙΤF, ούτε ο
εκπρόσωπος της HELLENIC SEAWAYS.

Συντελούνται αυτά τα γεγονότα συνάδελφοι. Όχι θα  συ-
ντελεστούν. Είπα στην εκτελεστική της ΠΝΟ ότι αντί να συζη-
τάµε την πολιτική της Ε.Ε. και το πώς θα την αντιµετωπίσουµε,
εµείς καθόµαστε και συζητάµε αν θα βάλουµε        λίγους ναυ-
τεργάτες στο CRUISE EUROPA για να αποφύγουµε την ουσία
των προβληµάτων, λες και το πρόβληµα είναι µόνο το CRUISE
EUROPA και όχι το SAILOR,το ROPAX 1 και 2, η τακτική των
εφοπλιστών και η πολιτική της Ε.Ε. 

Ποιος είναι µε ποιον στους καταπέλτες θα φανεί
Εµείς απευθυνόµαστε σε όλους τους ναυτεργάτες, από αυτό

το βήµα, για να µην χάνουµε και χρόνο, να προχωρήσουµε στην
υλοποίηση της απόφασής µας και µε τις δυνάµεις του ΠΑΜΕ
προχωράµε σε απεργία στις 17 ∆εκέµβρη, 24ωρη προειδοποιη-
τική Απεργία και το ποιος είναι µε ποιον στους καταπέλτες θα
φανεί. 

Εσείς καθίστε εδώ να φιλολογείτε και να κουβεντιάζετε και
να υπονοµεύεται την αντίσταση των ναυτεργατών και των αγώνα
τους για το δικαίωµα στην εργασία και τη ασφάλιση. 

Είτε ενεργά συµµετέχουν στην υπονόµευση της απεργίας
παίρνοντας τηλέφωνα να σας πουν οι ναυτεργάτες ότι δεν απερ-

γούν… ή κάθονται εδώ
µέσα και κοιτάνε τους
άλλους που απεργούν
και διαδηλώνουν, την
ίδια δουλειά κάνουν.
Είναι ενάντια στα δικαι-
ώµατα των ναυτεργατών
και υπηρετούν τους εφο-
πλιστές. 

Εµείς και απεργία θα
κάνουµε και µε τους ναυ-
τεργάτες θα είµαστε και
θα κλιµακώσουµε τον
αγώνα µας και άλλος
δρόµος δεν υπάρχει
µπροστά σ’ αυτή την επί-
θεση που δεχόµαστε.

Όσο πιο γρήγορα το
καταλάβουµε, όσοι πε-
ρισσότεροι το καταλά-
βουµε, όσο πιο γρήγορα
οργανώσουµε τις δυνά-
µεις µας θα είναι προς
όφελος των ναυτεργα-
τών, της εργατικής τάξης
και των εργαζόµενων.

Ο προjπολογισµός του 2010
αντανακλά την αντιλαiκή πολιτική

Ενας ακόµα βαθιά ταξικός προ}πολογισµός ψηφίστηκε, µετά τα µε-
σάνυχτα 23 ∆εκέµβρη, από τους κυβερνητικούς βουλευτές. Στο σύ-

νολό του ο προ}πολογισµός αντανακλά το αντιλα|κό πρόγραµµα και τη
στρατηγική του ΠΑΣΟΚ σε συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης και στόχο
έχει να µεταφέρει τα βάρη της στους εργαζόµενους, ανοίγοντας ταυ-
τόχρονα νέα πεδία υπερκερδοφορίας για το κεφάλαιο. 

Σ’ αυτή τη στρατηγική στόχευση κανένα από τα άλλα κόµµατα
πλην του ΚΚΕ δεν αντιτάχθηκε. Το αντίθετο µάλιστα. Ν∆ και ΛΑΟΣ πρό-
σφεραν απλόχερα τη συ-
ναίνεσή τους στην
προώθηση των αντιδρα-
στικών µέτρων που υπη-
ρετεί ο προ}πολογισµός,
ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ επιδόθηκε
σε «συστάσεις» προς την
κυβέρνηση να εξωραIσει
µε περισσότερα σοσιαλ-
δηµοκρατικά και διαχειρι-
στικά τερτίπια την
πολιτική της. 

∆εν πρόκειται απλά
για έναν προ}πολογισµό
λιτότητας, αλλά απόλυτης µείωσης ακόµα και των ονοµαστικών µισθών
για ένα πολύ µεγάλο κοµµάτι των δηµοσίων υπαλλήλων, έναν προ}-
πολογισµό παραπέρα καρατόµησης των δαπανών κοινωνικού χαρα-
κτήρα, έναν προ}πολογισµό που σηµατοδοτεί νέο φοροκυνηγητό
ενάντια σε µισθωτούς, συνταξιούχους και µεσαία στρώµατα. 

Ιδιοµορφία του προ}πολογισµού για το 2010 είναι η δηλωµένη
πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει στο αµέσως επόµενο διά-
στηµα σε...τροποποιήσεις και προσαρµογές, ώστε τα τελικά µεγέθη
του να συµβαδίζουν µε τις συµφωνίες που έχει κάνει το οικονοµικό επι-
τελείο της κυβέρνησης µε την ΕΕ. 

Στην κατεύθυνση αυτή η κυβέρνηση σχεδιάζει να εφαρµόσει πρό-
σθετα µέτρα, που θα πλήξουν το εισόδηµα της λα|κής οικογένειας,
όπως:

Κατάργηση του αφορολόγητου ορίου για µισθωτούς – συνταξιού-
χους.
Παραπέρα αύξηση στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης πάνω
στα καύσιµα.
Ήδη έχει αποφασιστεί η αύξηση των φόρων σε ποτά και τα τσι-
γάρα.
Επανεξέταση» των σηµερινών φοροελαφρύνσεων.
Υπαγωγή όλων των εισοδηµάτων σε ενιαία φορολογική κλίµακα.
Όσο βέβαια ο λαός θα ξεζουµίζεται, το κεφάλαιο θα συνεχίζει να

απολαµβάνει επιπρόσθετα φορολογικά προνόµια, όπως η παραπέρα
µείωση στα λεγόµενα αδιανέµητα κέρδη των επιχειρήσεων, δηλαδή
των ισχυρών οµίλων που έχουν τις δυνατότητες να σχηµατίζουν τέτοια
κονδύλια µε τη µορφή αποθεµατικών ή άλλων τρόπων.

ΕΝΕΡΓΟΣ ΓΗΡΑΝΣΗ και ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ ΝΕΟΤΗΤΑ
76χρονος συνταξιούχος ναυτεργάτης του σκά-

φους αναψυχής «AQUARELLA» σηµαίας Παναµά,
έχασε τη ζωή του 16-12-09 όταν τραυµατίστηκε θανά-
σιµα από πτώση στο έδαφος εντός του χώρου του
Ναυπηγείου Κυνοσούρας στη Σαλαµίνα.

Τι τραγική ειρωνεία, να δουλεύουν οι παππούδες
όταν τα παιδιά και τα εγγόνια περιφέρονται άνεργοι
στην Ακτή Μιαούλη ή ψευτοαπασχολούνται µε συµβά-
σεις έργου, ορισµένου ή περιορισµένου χρόνου στα
STAGE και άλλα τέτοια προγράµµατα, που σοφίζονται
τα επιτελεία των Βρυξελλών και εφαρµόζουν οι τοπικοί
πολιτικοί υπηρέτες του κεφαλαίου, που όσο µεγαλώνει
τόσο περισσότερο αίµα των εργαζοµένων χρειάζεται
για να τραφεί.

Πρόγραµµα Εκδηλώσεων ΠΕΜΕΝ
Σάββατο  9  Γενάρη,   Γιορτή για τα Παιδιά των

Μηχανικών στον Πειραιά

Κυριακή 10 Γενάρη,   Γιορτή για τα Παιδιά των         

Μηχανικών στη Θεσ/νίκη

∆ευτέρα 11 Γενάρη,  Επίσκεψη στην ΑΕΝ Μακεδονίας

Τετάρτη 13 Γενάρη,    Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας ΠΕΜΕΝ

στην αίθουσα συνελεύσεων   

της Ένωσης

Κυριακή 17 Γενάρη,   Γιορτή για τα Παιδιά των  

Μηχανικών στη Χίο

∆ευτέρα  18 Γενάρη,  Επίσκεψη στην ΑΕΝ Χίου

∆ευτέρα  25 Γενάρη,  Επίσκεψη στην ΑΕΝ Κρήτης

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ στη «Ν»
Στη µνήµη του Γεωργίου Ξένου Κόχυλα 
οι θυγατέρες του προσφέρουν         100 €
Απολλωνάτος Λευτέρης 50 €
Σάµιος Κώστας,
στη µνήµη Σάµιου Κώστα 20 €
Λαµπαδάρης Απόστολος 10 €
Ζερβός Αντώνης 10 €
Κοκκινάκης Γιώργος 20 €
Μπεκάκου Ελένη, 
στη µνήµη του Βασίλη Μπεκάκου    50 €
Τσιτσίλιας Παναγιώτης, στη µνήµη 
του αδερφού του Γιώργου Τσιτσίλια100 €
Πρωτόπαππας Ιάκωβος, 
στη µνήµη του Καγιώργη Γαβριήλ   20 €

∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ

Ανάκληση των αντιναυτεργα-
τικών µέτρων του ΥΕΝ για τη
µείωση των οργανικών συν-
θέσεων των πλοίων. Καθορι-
σµός των οργανικών
συνθέσεων µε βάση τις αυξη-
µένες ανάγκες των πλοίων.

Υπογραφή Ενιαίας Συλλογι-
κής Σύµβασης Εργασίας που
να ανταποκρίνεται στις σύγ-
χρονες ανάγκες. Κατώτερος
µισθός 1.400 ευρώ. 7ωρο,
5νθήµερο, 35ωρο µε στα-
θερή εργασία. 

Μισθολογική εξίσωση του
Θαλαµηπόλου µε τον Α’ Μά-
γειρα.

Αποκλειστικά - ∆ηµόσια –
∆ωρεάν Κοινωνική Ασφά-
λιση, Υγεία και Πρόνοια για
όλη την ναυτεργατική οικο-
γένεια, 

Πλήρη κάλυψη των ελλειµµά-
των του ΝΑΤ – ΚΑΑΝ – ΚΕΑΝ
µε κρατική επιχορήγηση 

Τον καθορισµό των συντά-
ξεων στο 80% του µισθού
που γίνονται κρατήσεις. Κα-
τώτερη σύνταξη 1.120 ευρώ.

Κατάργηση των νόµων που
απαλλάσσουν του εφοπλι-
στές από την υποχρέωση κα-
ταβολής των ασφαλιστικών
εισφορών προς το ΝΑΤ.

Κατάργηση των εγκριτικών
πράξεων του νόµου 2687/53
και των «διµερών συµβά-
σεων». Ίση αµοιβή για ίση ερ-
γασία.

Ανάκληση του διαλυτικού Κα-
νονισµού 3577/92 της Ευρω-
πα|κής Ένωσης και του
ν.2932/2001 για τις ακτοπλο|-
κές συγκοινωνίες. 

Αυτήν την περίοδο µε πρωτα-
γωνιστές την κυβέρνηση του

ΠΑΣΟΚ, την Ένωση Επιχειρή-
σεων Ακτοπλοίας και τον µεγαλο-
µέτοχο των ΜΙΝΩ`ΚΩΝ Grimaldi,
επιχειρείται µια απροκάλυπτη επί-
θεση για την επέκταση της «µαύ-
ρης» ανασφάλιστης εργασίας
στα πλοία των γραµµών Πάτρας
– Ηγουµενίτσας – Κορίνθου, αλλά
και την πλήρη εφαρµογή στην
Ακτοπλοία.

Χωρίς κανένα δισταγµό η
Ένωση Επιχειρήσεων Ακτο-
πλοίας µε επιστολή της προς την
ΠΝΟ και τα σωµατεία δηλώνει
ότι: «Το σήµερα ισχύον καθε-
στώς του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου
“CRUISE EUROPA” µας βρίσκει
σύµφωνους.»!

Επιστρατεύουν τον Ευρω-
πα|κό Κανονισµό 3577/92 που
έχει εφαρµοστεί στις άλλες
χώρες της Ευρωπα|κής Ένωσης
µε τις πλάτες των συµβιβασµέ-
νων και υποταγµένων συνδικαλι-
στικών ηγεσιών ITF – ETF που
έχει ξεκληρίσει τους ναυτεργά-
τες µε συγκροτηµένα δικαιώ-
µατα, έχει επιβάλλει την «µαύρη»
- ανασφάλιστη εργασία, το καθε-
στώς γαλέρας και εργασιακό µε-
σαίωνα στα πλοία.   Στην
κατεύθυνση αυτή επιχειρούν και

στην χώρα µας µε «λαγό» τον
Grimaldi και το “CRUISE
EUROPA”.

Εάν δεν αντιµετωπιστεί αυτή
η κατάσταση που διαµορφώνε-
ται τώρα θα µετατραπεί σε
χιονοστιβάδα που θα συµπαρα-
σύρει τις εργασιακές σχέσεις σε
βάρος των ναυτεργατών. Θα
διαλύσει την κοινωνικοασφαλι-
στική προστασία και πρόνοια
στο σύνολο της ναυτεργατικής
οικογένειας, θα δηµιουργηθούν
οι προjποθέσεις να περάσει το
ΝΑΤ στο ΙΚΑ µε τραγικές επι-
πτώσεις στις συντάξεις, στα
όρια ηλικίας συνταξιοδότησης,
στους γιατρούς, τα φάρµακα.

Ήδη η νέα Υπουργός Λούκα
Κατσέλη το δήλωσε, όπως και σε
επιστολή της η Ένωση Επιχειρή-
σεων Ακτοπλοίας, για ένταξη των
κοινωνικοασφαλιστικών δικαιω-
µάτων µας στο ΙΚΑ γιατί υπάρχει
µεγάλη δηµοσιονοµική και διαχει-
ριστική αταξία στο ΝΑΤ και θα
παρθούν άµεσα µέτρα.

Μπροστά σε αυτήν την κατά-
σταση η συµβιβασµένη και υπο-
ταγµένη πλειοψηφία της ΠΝΟ, οι
∆ιοικήσεις των σωµατείων που
ανήκουν στις παρατάξεις ΠΑΣΚΕ
– ∆ΑΚΕ – ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜ-
ΒΑΣΗ έχουν αναλάβει σήµερα

από τα αφεντικά τους ιδιαίτερο
αναβαθµισµένο ρόλο να ενσωµα-
τώσουν και να ευνουχίσουν κάθε
αντίσταση που θα εµφανιστεί από
τους ναυτεργάτες.

Στην κατεύθυνση αυτή η
συµβιβασµένη και υποταγµένη
∆ιοίκηση του Σωµατείου µας
στο πρόσφατο ∆ιοικητικό Συµ-
βούλιο µε σύµφωνη γνώµη και
των δύο παρατάξεων που την
απαρτίζουν, αποφάσισε να κο-
πούν 3 Θαλαµηπόλοι από κάθε
πλοίο στην γραµµή Πάτρας –
Ιταλίας.

Καλούµε τους Θαλαµηπόλους
να απαιτήσουν την έκτακτη ανοι-
κτή συνεδρίαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του σωµατείου µας
και της Εκτελεστικής Επιτροπής
της ΠΝΟ, παραµερίζοντας τις δυ-
νάµεις του κυβερνητικού – εργο-
δοτικού συνδικαλισµού και
επιβάλλοντας αποφάσεις στο
δρόµο οργάνωσης και ανάπτυξης
απεργιακών αγώνων. Να πλαι-
σιώσουν την Επιτροπή Ανέργων
Ναυτεργατών διεκδικώντας την
εξασφάλιση του δικαιώµατος
για δουλειά, για το δικαίωµα στη
ζωή.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ
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Καλήν ηµέρα εργατιά
Κι αν είν’ ο ορισµός σας
Χρόνια πολλά αγωνιστικά
Να πω στο σπιτικό σας.

Κεφάλαιο - ΠΑΣΟΚ – Ν∆
Όλοι τους ένα σό@
Τρων τους δικούς σου τους µισθούς
Κι όχι των «γκόλντεν µπό@.

Όλο µιλούν για ελλείµµατα
ΑΕΠ χρεοκοπία
Γκρεµίζουν δικαιώµατα
Φθηνή δικαιολογία.

Αυτή ‘ναι η εκµετάλλευση
Που ζούµε κάθε µέρα
Γι αυτό και το κεφάλαιο
Πρέπει να κάνεις πέρα.

Με εξουσία λα@κή
∆ιέξοδο να δώσεις…
Με κεντρικό σχεδιασµό
Την εργατιά να σώσεις

Στο ΚΚΕ να στηριχτείς
Το Κόµµα σου εργάτη
Άλλο µη τους ανέχεσαι
Και γύρνα τους την πλάτη.

Από το βήµα της σηµερινής µας συγκέντρωσης χαιρετίζουµε τους χιλιάδες απερ-
γούς, τις νέες και τους νέους, τους συνταξιούχους σε όλους τους Νοµούς της

χώρας, στους δεκάδες κλάδους στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα, όλους αυτούς: 
Που άντεξαν στα τροµοκρατικά διλήµµατα. Που ξεπέρασαν τους εργοδοτικούς

εκβιασµούς. Που παραµέρισαν τα δεσµά, που υφαίνει καθηµερινά σε βάρος της ερ-
γατικής τάξης ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισµός. 

Πήραµε την απόφαση για την απεργία:
Γιατί ούτε µπορούµε, ούτε θέλουµε να σιωπήσουµε για τους οκτακόσιες χιλιάδες
ανέργους, στους οποίους προστίθενται δεκάδες χιλιάδες.
Γιατί δεν µπορούµε και δε θέλουµε να αντιµετωπίσουµε µε ∆ελτία Τύπου το κλεί-
σιµο των εργοστασίων, τις απολύσεις, τους απλήρωτους εργάτες, τη δίχρονη κα-
θυστέρηση στο εφάπαξ.
Γιατί δεν ανεχόµαστε να συζητάνε οι δήθεν εκπρόσωποί µας στη ΓΣΕΕ µε τους βιο-
µηχάνους για το πόσα θα χάσουµε, ώστε να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα και τα
κέρδη των καπιταλιστών.
Γιατί δε θέλουµε και δεν µπορούµε να βλέπουµε τα παιδιά µας να µετατρέπονται σε
ηµιµαθή και φθηνά εργαλεία στις γραµµές τις παραγωγής τους. Τις γυναίκες και τις
κόρες µας να τις κρατάνε στη δουλειά ως τα βαριά γεράµατα, όταν το ίδιο το σύ-
στηµά τους τις φορτώνει µε διπλούς και τριπλούς ρόλους.
Γιατί δεν ανήκουµε σε αυτούς που βαφτίζουν τα κουπόνια σίτισης των εξαθλιωµέ-
νων, την προνοιακή σύνταξη των 380 ευρώ το µήνα, τα συσσίτια της εκκλησίας
στους φτωχούς «γενναία και δίκαιη κοινωνική πολιτική».
Γιατί το κίνηµά µας δεν θα παρακολουθεί την αδικία, την εκµετάλλευση να νοµιµο-
ποιούνται µέσα από πιο βάρβαρους νόµους, να γίνονται δίκαιο, την ίδια ώρα να
απαιτούν από εµάς σεβασµό στους νόµους και τους θεσµούς που επιβάλλουν την
αδικία δια της λόγχης. 

Κανένας νόµος και κανένας θεσµός δεν είναι πάνω από το δικό µας δίκιο
Συναγωνιστές και
συναγωνίστριες
Ένας επικοινωνια-
κός κουρνιαχτός
έχει εξαπολυθεί
από όλους τους
αρµούς του συ-
στήµατος. Από
την κυβέρνηση,
από τους πλουτο-
κράτες αυτού του
τόπου και τα κάθε
λογής τσιράκια
τους, από διάφο-
ρους διεθνείς
ιµπεριαλιστικούς
οργανισµούς.

Ένα το µήνυµα που εκπέµπεται από όλη αυτή την αντιλα|κή χορωδία: Απατούνται
σκληρά και επώδυνα µέτρα. Τώρα!
Σε ένα συµφωνούµε µε όλους αυτούς. Πρέπει εδώ και τώρα να παρθούν δραστικά
µέτρα χωρίς καµία αναβολή, όπως:

Μονιµοποίηση όλων, όσων δουλεύουν µέσω προσωρινών µορφών, χωρίς όρους και
προ}ποθέσεις και µαζικές προσλήψεις στην Παιδεία, την Υγεία, τις άλλες κοινωνι-
κές υπηρεσίες, για να έχει ο κόσµος σταθερή δουλειά.
Γενναίες αυξήσεις των µισθών και συντάξεων. 1400 ευρώ ο εθνικός µισθός, 1120
ευρώ η σύνταξη και το επίδοµα ανεργίας.
∆ραστική µείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στα 60 και 55, στα 55 και 50
αντίστοιχα για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλµατα.
Άµεση µείωση τιµών σε όλα τα είδη πλατιάς λα|κής κατανάλωσης.
∆ωρεάν υπηρεσίες Υγείας – Πρόνοιας και Παιδείας µε κατάργηση της επιχειρηµα-
τικής δράσης στους τοµείς αυτούς.
Άµεση καταβολή µισθών, ηµεροµισθίων για χιλιάδες εργαζόµενους που οι εργο-
δότες τους έχουν απλήρωτους.
Άµεση αύξηση της φορολογίας του µεγάλου κεφαλαίου στο 45% και άµεση κατα-
βολή, επιστροφή των δισεκατοµµυρίων που έχουν τσεπώσει σε βάρος του ΙΚΑ και
των άλλων Ταµείων µας.

Απαντάµε στην κυβέρνηση. Σε ένα µόνο προσκλητήριο κοινής δράση απαντά το
ΠΑΜΕ. Σε ένα µόνο κάλεσµα κοινής δράσης ανταποκρίνεται. Αυτό της οργάνωσης, της
ανασύνταξης του εργατικού, λα|κού κινήµατος µε στόχο την αντιµετώπιση, την ανα-
τροπή της αντεργατικής θύελλας που έχουν εξαπολύσει εργοδότες – κυβέρνηση – ΕΕ.
Σε αυτό το άθλιο πολυπαιγµένο έργο του κοινωνικού διαλόγου, για µια ακόµη φορά δί-
νουν τα ρέστα τους οι καρεκλοκένταυροι του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικα-
λισµού. 

Καµία σφραγίδα, καµιάς ΓΣΕΕ, καµιάς Α∆Ε∆Υ και καµιάς άλλης συνδικαλιστικής ορ-
γάνωσης δε θα αποτρέψει τους εργαζόµενους να δράσουν ενάντια στους εργοδότες,
την κυβέρνηση, τους ιµπεριαλιστικούς οργανισµούς.

Τώρα οι εργαζόµενοι της χώρας µας πρέπει να παραµερίσουν τις όποιες αυταπάτες.
∆ύο είναι οι δρόµοι: ή µε το κεφάλαιο ή µε τους εργάτες.

Χωρίς κανένα αίσθηµα ενοχής αποφασιστικά να διορθώσουν την ψήφο τους
παίρνοντας µέρος ορµητικά, αποφασιστικά στην οργάνωση της λαiκής αντεπίθεσης
µέσα από τις γραµµές του ΠΑΜΕ, για την οικοδόµηση της λαiκής συµµαχίας. 

Αποσπάσµατα από την κεντρική οµιλία στην 
απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στην Αθήνα

Σε µια περίοδο που θεοί και δαίµονες καλούσαν σε
συστράτευση, που βάφτιζαν το ταξικό «εθνικό» και

αναλάµβαναν τέτοιου είδους «εθνικές» πρωτοβουλίες,
όπως, π.χ., τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών στο
Ζάππειο, που όποιος εργαζόµενος ακόµα και να δια-
νοηθεί να αρνηθεί τις θυσίες κινδυνεύει να χαρακτηρι-
στεί «εθνικός µειοδότης», που όσους δεν έπεισε το
«καρότο» επιστρατεύτηκε η απόλυση, η απειλή της
απόλυσης, κάθε είδους εκβιασµού στον τόπο δουλειάς,
που η ∆ικαιοσύνη για µια ακόµη φορά, επιβεβαιώνο-
ντας τον ταξικό της χαρακτήρα, συµπεριφερόµενη ως
υποχείριο των εφοπλιστών και γενικότερα του κεφα-
λαίου, κήρυξε την απεργία παράνοµη και καταχρη-
στική. Αυτήν ακριβώς την περίοδο εκδηλώθηκε η

µεγαλύτερη ανυπακοή από κάθε άλλη περίοδο.
Οι ναυτεργάτες και οι εργαζόµενοι στο Καζίνο Πάρ-

νηθας «ξέσκισαν» την απαγόρευση της απεργίας, στη-
ριγµένοι στην αποφασιστικότητά τους και στην ταξική
αλληλεγγύη και συµπαράσταση. Εκατοντάδες στους
τόπους δουλειάς άντεξαν στο φόβο, στα τροµοκρατικά
διλήµµατα, στους εκβιασµούς, όχι µόνον εκεί όπου τα
συνδικάτα είχαν πάρει αποφάσεις, αλλά - και αυτό είναι
ίσως από τα πιο σηµαντικά αυτής της απεργίας - ακόµα
και σε χώρους, κλάδους, όπου δεν υπήρχαν αποφάσεις
των συνδικάτων.

Στις κραυγές για σεβασµό στο πρόσφατο εκλογικό
αποτέλεσµα, στους θεσµούς (π.χ., ∆ικαιοσύνη, ΓΣΕΕ,
Α∆Ε∆Υ, κλπ.), ένα σηµαντικό κοµµάτι της εργατικής

τάξης απάντησε µε
απεργία και αυτό
έχει σηµασία γιατί γί-
νεται σε συνθήκες
εκδήλωσης της καπι-
ταλιστικής κρίσης,
όπου οι εκβιασµοί, οι
φόβοι είναι εντονότε-
ροι, δηλώνοντας «κα-
νένας νόµος,
κανένας θεσµός δεν
είναι πάνω και πέρα
από το δικό µας
δίκιο. Νόµος είναι το
δίκιο του εργάτη και
αυτό το δίκιο στους
δρόµους κρίνεται».

ΤΤΑΑ  ΧΧΑΑΡΡΑΑΚΚΤΤΗΗΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΑΑΠΠΕΕΡΡΓΓΙΙΑΑΣΣ

Απειθαρχία και ανυπακοή

∆υο γραµµές σε σύγκρουσηΤο πολιτικό στοιχείο

Πρόκειται για µια ηχηρή  πολιτική παρέµβαση σε
µια περίοδο που ολόκληρη «ιερά συµµαχία»

(κεφαλαιοκράτες, κυβέρνηση, Ευρωπα|κή Ένωση,
διεθνείς ιµπεριαλιστικοί µηχανισµοί, εργοδοτικός
και κυβερνητικός συνδικαλισµός) συγκέντρωναν
δυνάµεις και πυρά στον ίδιο στόχο, που ήταν
«τώρα τα κεφάλια µέσα - όχι αγώνες - θυσίες για
να ξεπεραστεί η κρίση».

Ακριβώς αυτήν την ώρα, που συντονισµένα ση-
κωνόταν όλος αυτός ο αντιλα|κός «κουρνιαχτός», η
απεργιακή πρωτοβουλία του ΠΑΜΕ ήρθε να δείξει
ότι σε αυτόν τον τόπο υπάρχουν δυνάµεις που
µπορούν να µπουν µπροστά µε αποφασιστικότητα,
αυτοθυσία και να υπερασπιστούν όχι µόνο τα δι-
καιώµατα και τις κατακτήσεις των εργαζοµένων,
αλλά και µε τη στάση και τη δράση τους να ανα-
δείξουν το δρόµο της προοπτικής για την εργατική
τάξη, το δρόµο για την κατάκτηση της λα|κής εξου-
σίας.

Τα αιτήµατα και το βασικό περιεχόµενο της
απεργίας, κινούνταν ακριβώς στον αντίποδα των
αιτηµάτων και του περιεχοµένου που κινείται η
δράση της αντιλα|κής συµµαχίας. Στην απαίτηση
για µεγαλύτερη ευελιξία στην εργασία, απάντησε
µε την απαίτηση για µόνιµη και µε δικαιώµατα δου-
λειά για όλους. Στο αίτηµα για µείωση µισθών, ζή-
τησε 1.400 ευρώ κατώτερο εθνικό µισθό. Στην
απαίτηση για µικρότερες συντάξεις µε περισσό-
τερα χρόνια δουλειάς, απάντησε µε απαίτηση για
αύξηση συντάξεων µε µείωση των χρόνων εργα-
σίας.

Το κύριο, στην απαίτηση του κεφαλαίου την
κρίση να πληρώσουν οι εργαζόµενοι, απάντησε µε
τη θέση - σύνθηµα: «Καµία θυσία για την πλουτο-
κρατία - Την κρίση να πληρώσει η ολιγαρχία». 

Αποτελεί βασικό γνώρισµα της κρίσιµης απεργια-
κής µάχης που κορυφώθηκε την περασµένη Πέ-

µπτη, η πιο πλατιά, στοιχειοθετηµένη, κρυστάλλινη
ανάδειξη των δύο γραµµών που συγκρούονται µέσα
στο εργατικό κίνηµα. 

Γνώρισµα που κατατάσσει την πρόσφατη 24ωρη
απεργία σε σηµαντική παρακαταθήκη για τη συσπεί-
ρωση και ενεργοποίηση νέων δυνάµεων σ' εκείνη τη
γραµµή πάλης που µπορεί να οδηγήσει στην οριστική
χειραφέτηση της εργατικής τάξης από τους δυνάστες
της.

Το απεργοσπαστικό «διάγγελµα» της ΓΣΕΕ και η
σπουδή της να βγάλει τις κινητοποιήσεις παράνοµες
πριν ακόµα και από τα αστικά δικαστήρια στα οποία
κατέφυγε η µεγαλοεργοδοσία, αποκάλυψε µε τον πιο
χαρακτηριστικό τρόπο την αντεργατική αποστολή την
οποία, συνειδητά και στοχοπροσηλωµένα, έχουν ανα-
λάβει οι δυνάµεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού
συνδικαλισµού. 

Στον αντίποδα, η ίδια η προκήρυξη, προετοιµασία
και ολοκλήρωση της απεργιακής αναµέτρησης, απο-
τύπωσε τη δυναµική που έχει η γραµµή πάλης που εκ-
φράζει το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, σε
κατεύθυνση ρήξης µε την πλουτοκρατία. 

Οσο δυναµώνει αυτή η γραµµή πάλης, όσο δυνα-
µώνουν τα συνδικάτα µε τέτοια γραµµή κόντρα στον
εργοδοτικό - κυβερνητικό συνδικαλισµό, τόσο δυνα-
µώνει η δύναµη των εργατών για την επιβολή των
δικών τους συµφερόντων. 

Αυτό το µαρτυρά η ίδια η ιστορία των αγώνων της
εργατικής τάξης, η καθηµερινή της πείρα. Γιατί ό,τι
κατόρθωσε το κατόρθωσε µόνο όταν αποφάσισε να
αµφισβητήσει και να στραφεί ενάντια στο κεφάλαιο,
στην εξουσία του, και στους φορείς του µέσα στο κί-
νηµά της.

Ηυποδοχή που επιφύλαξαν στην Αλ.
Παπαρήγα οι εργάτες της θάλασ-

σας έδειξε τους ακατάλυτους δεσµούς
που τους συνδέουν µε το Κόµµα της
εργατικής τάξης. Η αίθουσα της Ένω-
σης Μηχανικών αποδείχτηκε πολύ
µικρή για να χωρέσει τους ναυτεργά-
τες από όλες τις ειδικότητες που
έσπευσαν να ανταποκριθούν στην πρό-
σκληση της ΚΟΝ, τη ∆ευτέρα 14 ∆ε-
κέµβρη 2009. 

Ανάµεσα σε άλλα, η ΓΓ της ΚΕ του
ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα σηµείωσε:

«Ναι, υπάρχει κρίση. Αλλά η διέξο-
δος από την κρίση θα είναι αντεργα-
τική και αντιλα|κή. Θυµάστε τι έλεγε
προεκλογικά η Ν∆; "Η κρίση είναι εισα-
γόµενη στην Ελλάδα. ∆εν έχει ευθύνη
ούτε η ελληνική πλουτοκρατία, ούτε το
κράτος, ούτε η Ν∆". Ψέµατα. 

Η κρίση είναι διεθνής καπιταλιστική
και αναπόσπαστο µέρος της κρίσης
είναι η Ελλάδα, διότι και ο ελληνικός
καπιταλισµός δεν µπορεί να απαλλαγή
από την κρίση. Και ακόµα πιο έντονες
θα είναι οι συνέπειες, γιατί η Ελλάδα
είναι ενταγµένη µέσα σε ένα διακρα-
τικό οργανισµό καπιταλιστικό, όπως
είναι η ΕΕ και το ΝΑΤΟ. ∆έχεται ακόµα

περισσότερο τα ταρακουνήµατα.
Το ΠΑΣΟΚ τι έλεγε; "Η κρίση οφεί-

λεται αποκλειστικά και µόνο στη Ν∆".
Έβγαζε λάδι το καπιταλιστικό σύ-
στηµα. Μετεκλογικά συνεχίζει το βιολί
και ακόµα πιο έντονα. Έφτασε µάλιστα
ο πρωθυπουργός να πει προχθές ότι η
κρίση στην Ελλάδα είναι πολύ διαφο-
ρετική από την κρίση στην Ευρώπη και
παγκόσµια. Ότι οφείλεται στη σπα-
τάλη, στη ρεµούλα, στη διαφθορά,
στις καταχρήσεις, στη ρουσφετολογία.
Γι' αυτό µάλιστα προτείνει να γίνει σύ-
σκεψη των πολιτικών αρχηγών µε τον
Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας για να χτυ-
πήσουµε τη διαφθορά, και να λειτουρ-
γεί το κράτος και όλη η ελληνική
οικονοµία σε συνθήκες διαφάνειας
διότι έτσι θα ξεπεράσουµε την κρίση...

∆εν υπάρχει πιο επικίνδυνη, όσον
αφορά τη χειραγώγηση και τον απο-
προσανατολισµό, θέση. Υπάρχουν
φαινόµενα διαφθοράς; Υπάρχουν.
Υπάρχουν φαινόµενα σπατάλης; Υπάρ-
χουν. Αυτά όµως δεν µπορεί κανείς να
τα αποσπάσει και να τα αποµονώσει
από το σάπιο ταξικό διεφθαρµένο και
παρασιτικό σύστηµα που ζούµε. 

Κ.Ο. ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΚΕΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
«Έχουµε απεργία σήµερα»

Η απεργία στα καράβια, οι πρωτόγνωρες και µεγαλειώ-
δεις σκηνές που εκτυλίχθηκαν την Πέµπτη στο λιµάνι, ανέβα-
σαν την εργατική τάξη και το κίνηµά της ένα µπόι ψηλότερα.
Βοήθησαν τους ναυτεργάτες, όλους τους εργαζόµενους να
δουν τη σηµασία και τη δυναµική της γραµµής πάλης που
προτείνει το ΠΑΜΕ. Ότι οι αγώνες γίνονται αποτελεσµατικό-
τεροι µε τη δύναµη της ταξικής ενότητας και όταν αυτή έχει
στην προµετωπίδα της, τη διεκδίκηση των σύγχρονων ανα-
γκών των ανθρώπων του µόχθου.

«Κανείς δεν θα περάσει»
Στις 5.30 το πρωί, στην πλατεία ΚαραEσκάκη. Είναι εδώ,

συνεπείς στο ραντεβού τους. «Έχουµε απεργία σήµερα».
Τρεις λέξεις που κανείς δεν τις λέει, µα τις βλέπεις στα πρό-
σωπα όλων. Οι προκλήσεις, πρέπει να σπάσουν από την
αρχή, να µη φύγει ούτε ένα πλοίο. Η απάντηση απέναντι στο
µαύρο µέτωπο κυβέρνησης - εφοπλιστών και εργατοπατέρων,
που ήθελαν να βγάλουν την απεργία τους «παράνοµη», πρέ-
πει να είναι µαζική και µαχητική. Και είναι. «Κανείς δε θα πε-
ράσει»! 

Οργανωµένες απεργιακές φρουρές
Η ώρα είναι 15.48 µ.µ. Ενα µέρος της πορείας που µπήκε

στο λιµάνι πλησιάζει την µπουκαπόρτα του «ΛΙΣΣΟΣ». Οταν το
βλέπει η περιφρούρηση το υποδέχεται: «Εµπρός λαέ µη σκύ-
βεις το κεφάλι, τώρα µε το ΠΑΜΕ αντίσταση και πάλη» και οι
«νεοφερµένοι» απαντούν: «Νόµος είναι το δίκιο του εργάτη
και όχι τα κέρδη του κεφαλαιοκράτη». Κι ο εργάτης της θά-
λασσας «σµίγει» στην ίδια αλυσίδα µε τον εργάτη στο µέ-
ταλλο, στο γάλα, τον εργάτη από τα τεντάδικα, την οικοδοµή.
«Σµίγουν» στη σιδερένια αλυσίδα της τάξης τους.

Τσαλάκωσαν την δικαστική απαγόρευση
Μπροστά στους καταπέλτες, πάνω στις µαζικές, οργανω-

µένες, απεργιακές εργατικές φρουρές, εκεί την Πέµπτη 17
∆εκέµβρη στραπατσαρίστηκε η δικαστική απόφαση, υπαγο-
ρευµένη από το «µαύρο µπλοκ» εφοπλιστών και πολιτικών
τους εκπροσώπων, που χαρακτήρισε την απεργία των ναυ-
τεργατών «παράνοµη» και «απαγορευµένη». Έτσι, είχε γίνει
και το 2002 και το 2006, όταν πάνω στο ακατανίκητο µέτωπο
εργατών στεριάς και θάλασσας, είχαν «τσακιστεί» οι γαλαζο-
πράσινες επιστρατεύσεις των µεγάλων ναυτεργατικών απερ-
γιών.

Τα συνθήµατα της απεργίας
«Όρια ηλικίας και συντάξεις µε βάση τις ανάγκες της δικής

µας τάξης»
«Εδώ υπάρχει ΠΑΜΕ, δεν είναι Ιρλανδία, καµία θυσία για

την πλουτοκρατία».
«Νόµος είναι το δίκιο του εργάτη και όχι τα κέρδη του κε-

φαλαιοκράτη».
«Σε ΓΣΕΕ και Α∆Ε∆Υ οι εργάτες θα δώσουν σφαλιάρα τα-

ξική».
«Γειά σου Παναγόπουλε εργατοπατέρα, οι εργάτες θα

είναι στο δρόµο κάθε µέρα».
«Για όλους τους ανέργους µέτρα προστασίας, όχι κουπό-

νια φιλανθρωπίας».
«Εργατοπατέρες απεργοσπάστες, οι εργάτες σας γύρισαν

τις πλάτες».
«Τέρµα πια ο εµπαιγµός, ανθρώπινος δε γίνεται ο καπιτα-

λισµός».
«Πόλεµος στον πόλεµο των καπιταλιστών, αυτή είναι η

απάντηση των εργατών».

Τα Ταξικά Κάλαντα

Με πείσµα, θυµό και συνείδηση 
για την ανάγκη της αντεπίθεσης

Παίζουν παιχνίδι σε βάρος του λαού

Από τη µια φταίει η διαφθορά, η ρου-
σφετολογία κλπ. Από την άλλη παί-

ζεται το εξής παιχνίδι: Του
αντιστασιακού πρωθυπουργού στα
πλαίσια της ΕΕ. ∆εν  ξέρω αν το προ-
σέξατε. Λέει: "Πάµε στην Ευρώπη - και
το λέει και η κ. Κατσέλη και διάφοροι
υπουργοί - και µας ζητάνε άγρια πράγ-
µατα να κάνουµε στην Ελλάδα. Αλλά
εµείς δεν υποχωρούµε. Εµείς θα εφαρ-
µόσουµε το προεκλογικό µας πρό-

γραµµα. Αυτά τα ζητάνε µόνο οι νεο-
φιλελεύθεροι της Ευρώπης".

Τι έλεγε προεκλογικά το ΠΑΣΟΚ;
Ότι λέει σήµερα η ΕΕ. Σχετική µείωση
των µισθών ή µη αυξήσεις µε βάση τον
πληθωρισµό. ∆ηλαδή από το πάγωµα
των µισθών είναι ελάχιστη η από-
σταση. Τι έλεγε; Παράταση του εργά-
σιµου βίου, δηλαδή αύξηση των ορίων
συνταξιοδότησης.

Εµείς λέµε το
εξής: ∆εν

πρόκειται να
προτείνουµε τί-
ποτα σε βάρος
των εργαζοµέ-
νων. Ξέρουµε
ότι την παραµι-
κρή πρόταση
υπέρ των εργα-
ζοµένων την
έχετε απορρί-
ψει, για αυτό

θα την βάλουµε στο λαό και τη Βουλή
και δεν πρόκειται να κορο|δέψουµε κα-
νέναν. ∆εν θα δεχτείτε τις προτάσεις
µας. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά
γιατί δεν συµφέρουν το κεφάλαιο.

Εµείς τι θα κάνουµε αύριο; Σε ορι-
σµένα πράγµατα θα πούµε - για παρά-
δειγµα - ότι υπάρχει ζήτηµα
ονοµαστικοποίησης όλων των µετο-
χών, κατάργηση κάθε µορφής απορ-
ρήτου, να ξέρει ο κόσµος ποιος έχει τι
σε κάθε εταιρεία, ποιος εισάγει, ποιος
εξάγει κεφάλαια. Αυτά δεν τα δέχονται
γιατί είναι κόντρα στην ελευθερία της
αγοράς.

Εποµένως πείσµα, θυµό και κυ-
ρίως συνείδηση για την ανάγκη αντε-
πίθεσης. Ισχύει αυτό που είπαµε
προεκλογικά. ∆υνατό ΚΚΕ, δυνατός
λαός. ∆υνατός λαός, δυνατό ΚΚΕ.
Αυτό το προεκλογικό σύνθηµα, και µε-

τεκλογικά, είναι ακόµα πιο έντονο και
νοµίζουµε ότι αποδείχτηκε. Αν µετε-
κλογικά είχε γίνει αυτό που έλεγε το
ΚΚΕ, το άθροισµα των δύο να ήταν
πολύ πιο κάτω και το ΚΚΕ πιο ψηλά,
δεν  θα αναιρούσε τις επιλογές τους,
αλλά θα ήταν πιο δύσκολο να προχω-
ρήσουν άµεσα.

Τώρα θα φέρουν και καινούργιο
εκλογικό νόµο να δέ-σουν τον γάι-
δαρο. Αλλά ό,τι και να κάνουν, αν ο
λαός αποφασίσει τι πρέπει να κάνει,
δεν µπορούν να σταµατήσουν το λα|κό
ποτάµι. Και εποµένως, παραµένει αυτό
που λέµε: Ο λαός να δείξει τη δύναµή
του και να αποκτήσει συνείδηση αυτής
της δύναµης. Η απεργία στις 17 ∆ε-
κέµβρη, όλες οι µορφές δράσης και
πάλης, να οδηγούν στην κλιµάκωση
της αντεπίθεσης. Ούτε µία ώρα χα-
µένη».                               
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Έντροµη µπροστά στη δυνα-
µική του Πανεργατικού Αγω-

νιστικού Μετώπου, µπροστά
στους αγώνες της εργατιάς ενά-
ντια στην αντεργατική λαίλαπα, η
πλειοψηφία της ΓΣΕΕ, αφού πα-
ραµονή της απεργίας στις 17 ∆ε-
κέµβρη, ανέλαβε ανοιχτά το ρόλο
του απεργοσπάστη, την επόµενη
της απεργίας στη συνεδρίαση
του Γ.Σ της ΓΣΕΕ,  έψαξε να βρει
καταφύγιο και να οχυρωθεί πίσω
από τον πιο χυδαίο αντικοµµου-
νισµό. Πρωταγωνιστικό και πάλι
ρόλο ανέλαβε ο Γ. Παναγόπου-
λος, πρόεδρος της ΓΣΕΕ.

Με ύφος ιεροεξεταστή, ο Γ.
Παναγόπουλος, ισχυρίστηκε ότι
«είναι βέβηλο να ταυτίζεται το ΚΚΕ
µε τον κοµµουνισµό», ότι «έµµισθοι
τραµπούκοι µάς εµποδίζουν να
πάµε στο διάλογο και να συζητή-
σουµε», συκοφάντησε στελέχη του
ΠΑΜΕ µε ασύστολα ψεύδη, οι δυ-
νάµεις του οποίου - όπως είπε -
«έχουν επιλέξει να διασπούν και να
υπονοµεύουν τη ΓΣΕΕ».

Όµως, το αντιΚΚΕ και αντι-

ΠΑΜΕ κρεσέντο του προέδρου,
κανέναν δεν µπορεί να πείσει. ∆εν
µπορεί να κρύψει ούτε τις ποµπές
της ΓΣΕΕ. Γιατί, βέβηλο και ανοσι-
ούργηµα, που δεν ξεπλένεται µε τί-
ποτα, είναι µια µέρα πριν την

απεργία, να βγάζεις ανακοίνωση
και να απειλείς ευθέως τους εργά-
τες πως αν απεργήσουν θα απο-
λυθούν. Βέβηλο είναι να ταυτίζεσαι
µε τους εργοδότες, µε τον ΣΕΒ,
τις κυβερνήσεις και την Ευρω-
πα|κή Ένωση.

Την πραγµατική υπονόµευση
των συµφερόντων της εργατικής

τάξης την κάνει συστηµατικά και
ασύστολα η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ,
που πρωτοστατεί στο διάλογο -
απάτη για το Ασφαλιστικό.

Βέβηλη είναι η ΓΣΕΕ, που έχει
αναδείξει ως υπέρτατο καθήκον
και αποστολή της την εξυπηρέ-
τηση της κερδοφορίας των επι-
χειρήσεων. Βέβηλοι είναι αυτοί
που πρωτοστάτησαν - όπως o Γ.
Παναγόπουλος - για να εκδιω-
χθούν από τη δουλειά τους οι ερ-
γαζόµενοι στα STAGE. 

Υπονοµευτές των συµφερό-
ντων της εργατιάς είναι αυτοί που
υπογράφουν συµβάσεις του ενός
ευρώ αύξηση στο µεροκάµατο και
κοµπορρηµονούν γι' αυτό, όταν
στην εισήγηση που παρουσίασαν,

παραδέχτηκαν ότι οι κατώτεροι µι-
σθοί στη χώρα µας, αυτοί δηλαδή
που διαµορφώνονται µε τις υπο-
γραφές της πλειοψηφίας, αντι-
στοιχούν στο 54% του µέσου όρου
των κατώτερων µισθών που ισχύ-
ουν στην ΕΕ. Αυτά είναι τα «κα-
τορθώµατα» της ΓΣΕΕ.

∆ουλειά για όλους µε πλήρη δικαιώµατα. Ίση
αµοιβή για ίση εργασία, πάταξη της «µαύρης» και
ανασφάλιστης εργασίας.                           

Επιδότηση όλων των ανέργων χωρίς προjπο-
θέσεις και περιορισµούς, για όλη τη διάρκεια  της
ανεργίας. 

Επίδοµα ανεργίας και έκτακτα επιδόµατα 1.120
ευρώ. Υπολογισµό του χρόνου ανεργίας σαν συ-
ντάξιµου χρόνου. 

Όλοι οι άνεργοι και οι οικογένειες τους να
έχουν πλήρη Ιατροφαρµακευτική κάλυψη για όλο
το διάστηµα ανεργίας.              

Καταβολή τώρα έκτακτου επιδόµατος 1.120
ευρώ για όλους τους άνεργους.  

Η «Επιτροπή Ανέργων Ναυτεργατών», που συ-
γκροτήθηκε, στις 22 Οκτώβρη, µε πρωτοβουλία της
Ναυτεργατικής Συνδικαλιστικής Κίνησης (ΝΣΚ),
πραγµατοποίησε πολύµορφες αγωνιστικές κινητο-
ποιήσεις, µε πολύ θετικά στοιχεία στην ανάπτυξη της
πάλης, στοιχεία που δείχνουν τη δύναµη του ταξικού
αγώνα. Συγκεκριµένα:

Στις 19 Νοέµβρη, πραγµατοποιήθηκε πορεία στα
γραφεία της Ένωσης Ακτοπλόων  Εφοπλιστών, δίνο-
ντας µια πρώτη απάντηση στα τελεσίγραφα των εφο-
πλιστών, που αξιώνουν το διωγµό των ναυτεργατών
µε συγκροτηµένα εργασιακά δικαιώµατα από τα επι-
βατηγά καράβια.

Στις 10 ∆εκέµβρη, πραγµατοποιήθηκε πορεία και
συγκέντρωση διαµαρτυρίας στο ΓΕΝΕ. Στη συνά-
ντηση µε τον διευθυντή του ΓΕΝΕ, οι άνεργοι απαί-
τησαν να σταµατήσει το Γραφείο να αποτελεί
παραµάγαζο των δουλεµπόρων. 

Στις 15 ∆εκέµβρη, πραγµατοποιήθηκε παρά-
σταση διαµαρτυρίας στο Γενικό Συµβούλιο της ΠΝΟ
και έγινε επίδοση του ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ της «Επιτροπής
Ανέργων». 

Στις 17 ∆εκέµβρη, οι άνεργοι ναυτεργάτες µε
σύνθηµα «∆ουλειά για όλους µε πλήρη δικαιώµατα»,
συµµετείχαν ενεργά στην µεγαλειώδη 24ωρη προει-
δοποιητική απεργία στο λιµάνι του Πειραιά που κή-
ρυξαν τα ταξικά συνδικάτα ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ,
οι δυνάµεις του ΠΑΜΕ.  

Στις 23 ∆εκέµβρη, µετά από µαζική σύσκεψη των
ανέργων, πραγµατοποιήθηκε πορεία προς την ΠΝΟ
και στη συνέχεια στον Οίκο Ναύτου όπου έκαναν µα-
ζική παράσταση διαµαρτυρίας. 

Επίσης αποφασίστηκε στις 30 ∆εκέµβρη το
πρωί να γιορτάσουν την δική τους «παραµονή» της
Πρωτοχρονιάς µε συγκέντρωση έξω από τον Οίκο
Ναύτου. 

Στην ποντοπόρο ναυτιλία Ν∆ και ΠΑΣΟΚ, αξιο-
ποιώντας τον αποικιοκρατικό νόµο 2687/53 και τον

όρο 8 των εγκριτικών πράξεων νηολόγησης, µείωσαν
11 φορές τις οργανικές συνθέσεις από το 1980 µέχρι
το 2007. Οι θέσεις εργασίας το 1981 ήταν 87.000,  το
2009 περίπου 19.770 σε πλοία άνω των 100 κόρων.  

∆εν µπορεί η ανεργία να «χτυπά» κόκκινο και εκα-
τοντάδες εφοπλιστικές εταιρίες, από το Πειραιά
µέχρι την Κηφισιά, να επιβάλουν το νόµο της ζού-
γκλας, αφού στα πλοία τους εργάζονται ένας ή δύο
ή και κανένας ναυτεργάτης µε συγκροτηµένα δικαι-
ώµατα.

∆εν µπορεί η ανεργία να «χτυπά» κόκκινο και να
υπάρχουν ελλείψεις και παραβιάσεις των οργανικών
συνθέσεων σε όλες τις κατηγορίες των πλοίων.

Απαιτούµε να σταλούν κλιµάκια της ΠΝΟ πλαι-
σιωµένα από ανέργους και να κρατηθούν τα πλοία
που παραβιάζουν την νοµοθεσία για την τήρηση
των συνθέσεων, µέχρι την κάλυψη των κενών θέ-
σεων εργασίας. 

Ενώ τα επιδόµατα που καταβάλλονται στους
άνεργους παραµένουν «παγωµένα» εδώ και αρκετά
χρόνια στα εξευτελιστικά επίπεδα 235 ευρώ για τους
άγαµους και 294 ευρώ για τους έγγαµους. Καρφί δεν
τους καίγεται που χιλιάδες άνεργοι ναυτεργάτες δεν
παίρνουν ούτε αυτό το εξευτελιστικό επίδοµα ανερ-
γίας, ούτε το επίδοµα Χριστουγέννων.

Ακόµα και αυτό επίδοµα ντροπής, το λεγόµενο
«Επίδοµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης», σύµφωνα µε
εγκύκλιο του ΓΕΝΕ το δικαιούνται µόνο 231 ναυτερ-
γάτες. Η καταβολή του επιδόµατος των 400 ευρώ και
θα δοθεί σε δύο δόσεις…. 200 ευρώ έως και 31-12-
2009 και 200 ευρώ θα δοθεί µέχρι 30-6-2010. Αυτή
είναι η αναδιανοµή και κοινωνική δικαιοσύνη του
ΠΑΣΟΚ που πασχίζει να εµφανιστεί ως κυβέρνηση
«δίκαιη». Ντροπή τους! 

Τώρα είναι πιο αναγκαία η προετοιµασία της
επόµενης απάντησης, της παραπέρα κλιµάκωσης
του αγώνα. Στον πόλεµο που µας κήρυξαν Κυβέρ-
νηση – Εφοπλιστές – ΕΕ, τους απαντάµε ότι δεν θα
δεχθούµε µισθούς πείνας, αύξηση των ορίων συ-
νταξιοδότησης, ανεργία χωρίς προστασία, την διά-
λυση του ΝΑΤ.   

Στο προηγούµενο φύλλο της «Ν» είχαµε δηµοσιεύσει την κα-
ταγγελία των ταξικών σωµατείων ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ -

ΠΕΠΡΝ (Ρ/Κ-Ν/Γ) - ΠΕΣ-ΝΑΤ σχετικά µε τον «µα`µού» προa-
πολογισµό 2010 του ΝΑΤ και την Επίκαιρη Ερώτηση της βουλευ-
τού του ΚΚΕ Βέρας ΝικολαNδου, στην οποία µεταξύ των άλλων
ανέφερε:

Χαρακτηριστική είναι η διατύπωση της Εισηγητικής Έκθεσης
του Προaπολογισµού για το 2010 ότι «δεν έχει ληφθεί υπ’ όψιν η
εφαρµογή των ν. 3409/20005 και 3569/2007, σύµφωνα µε τους οποί-
ους, υπό προAποθέσεις, δεν καταβάλλονται εισφορές ναυτολογίων
για ορισµένες κατηγορίες πλοίων» και ρωτούσε τους κυρίους
Υπουργούς:

1. Πόσα πλοία έκαναν χρήση των παραπάνω νόµων, πόσα
εµπίπτουν στο Π.∆. 177/1974, πόσα στις ειδικές οργανικές συνθέ-
σεις και πόσοι αξιωµατικοί και πόσοι από το κατώτερο πλήρωµα
ασφαλίστηκαν µε αυτούς τους νόµους από τον προaπολογισµό του
ΝΑΤ;

2. Με ποιο ποσό επιβαρύνθηκε το ΝΑΤ από την εφαρµογή των
ανωτέρω νόµων και πώς θα καλυφθούν οι πραγµατικές δαπάνες
του ΝΑΤ – ΚΑΑΝ – ΚΕΑΝ;

Η ερώτηση συζητήθηκε στη Βουλή 14 ∆εκέµβρη 2009 και όπως
φαίνεται από τα πρακτικά στην απάντησή του ο υφυπουργός Οι-
κονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Στ. Αρναουτάκης
αναλώθηκε σε άλλα λόγια ν’ αγαπιόµαστε, αποφεύγοντας επιµε-
λώς να απαντήσει στα συγκεκριµένα ερωτήµατα.

Παρότι είστε νέος Υφυπουργός, βλέπω ότι αποκτήσατε πολύ
γρήγορα την ικανότητα να µην απαντάτε στις ερωτήσεις που πε-
ριέχει η συγκεκριµένη επίκαιρη ερώτηση, επισήµανε η Β. Νικο-
λαNδου και πρόσθεσε:

Εδώ κατατέθηκε ένας προaπολογισµός και εµείς σας ζητάµε
συγκεκριµένα στοιχεία, που είστε -νοµίζω- και υποχρεωµένος να
τα δώσετε, για να δούµε ποιοι έχουν κάνει χρήση αυτής της συ-
γκεκριµένης νοµοθεσίας. Οι εφοπλιστές όχι µόνο δεν πληρώνουν
την εισφορά τους προς στο κράτος, αλλά δεν αποδίδουν και αυτά
που κόβουν από τη µισθοδοσία των ναυτεργατών. Αυτό είναι το
πρόβληµα σε σχέση µε τα νούµερα που σας ρωτάµε.

Στη δευτερολογία του ο κ. Υφυπουργός αναγκάστηκε να οµο-
λογήσει ότι: «Από τα στοιχεία που µου έχουν δώσει οι υπηρεσίες,
προκύπτει ότι διακόσια σαράντα πλοία έχουν κάνει χρήση του
δικαιώµατος αυτού».

Να είναι σίγουροι και βέβαιοι ο κ. υφυπουργός και η νέα κυ-
βέρνηση του ΠΑΣΟΚ, ότι η αγανάκτηση των ναυτεργατών µέρα
µε την ηµέρα µετατρέπεται σε συνειδητή καταδίκη της συνεχιζό-
µενης φιλοεφοπλιστικής πολιτικής και όπως έδειξε η επιτυχηµένη
προειδοποιητική απεργία των ταξικών σωµατείων ΠΕΜΕΝ –
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ στις 17 ∆εκέµβρη καµία δύναµη δεν είναι ικανή
να ανακόψει αυτή την εξέλιξη.

240 ποντοπόρα και κρουαζιερόπλοια
δεν πλήρωσαν ούτε 1 ΕΥΡΩ στο ΝΑΤ!!!

Ησχετική απόφαση του Ευρωπα|κού ∆ικαστηρίου είναι η «C-
460/08, και προβλέπει ότι:
«Η Ελληνική ∆ηµοκρατία, διατηρώντας στη νοµοθεσία της την

απαίτηση της ελληνικής ιθαγένειας για την πρόσβαση στις θέ-
σεις πλοιάρχου και αξιωµατικού (υποπλοιάρχου) σε όλα τα υπό
ελληνική σηµαία πλοία, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από
το άρθρο 39 ΕΚ», το οποίο άρθρο 39 «καθιερώνει την αρχή της
ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων και την κατάργηση
κάθε διακρίσεως λόγω ιθαγενείας µεταξύ των εργαζοµένων των
κρατών µελών».

Με την κατάπτυστη αυτή απόφαση στην πράξη ανατρέπεται η
αρχή για όλες τις ειδικότητες ακόµα και του πλοιάρχου να αµείβε-
ται µε την Συλλογική Σύµβαση της χώρας µας και εισάγεται η αρχή
στο όνοµα της ελεύθερης κίνησης των εργαζοµένων, να ισχύει για
την αµοιβή και την ασφάλισή του η νοµοθεσία της χώρας που προ-
έρχεται.

Θυµίζουµε ότι ο πρόεδρος της Ένωσης Πλοιάρχων (ΠΕΠΕΝ)
Γεώργιος Βλάχος, στο περιοδικό «Πλοιαρχική Ηχώ» του µήνα
Μάρτη – Απρίλη 2009, µε τίτλο «Ο Έλληνας πλοίαρχος εκπροσω-
πεί το κράτος» και εξαντλώντας όλη την επιχειρηµατολογία του στο
ότι ο πλοίαρχος και ο ύπαρχος ή υποπλοίαρχος, ο οποίος τον αντι-
καθιστά ασκεί καθήκοντα ∆ηµόσιας Εξουσίας, ουσιαστικά µετάθεσε
την λύση του προβλήµατος στη µάχη που θα δώσει η κυβέρνηση
στο ∆ικαστήριο των Ευρωπα|κών Κοινοτήτων ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΟΙ-
ΑΡΧΟ ως εκπρόσωπο του κράτους, εγκαταλείποντας τους υπόλοι-
πους πλοιάρχους πάσης τάξεως αλλά και τους ναυτεργάτες!

Σκόπιµα η διοίκηση της ΠΕΠΕΝ και ο πρόεδρος της Γ. Βλάχος,
αποσιωπούν το γεγονός ότι το θέµα της κατάργησης του Έλληνα
πλοιάρχου από όλες τις κατηγορίες Ελληνικών εµπορικών πλοίων
έχει έρθει δύο φορές στο Συµβούλιο Εµπορικού Ναυτικού (ΣΕΝ),
και µετά από καταγγελίες του εκπροσώπου της Ένωσης Μηχανι-
κών (ΠΕΜΕΝ) έχει αναβληθεί, αλλά δεν έχει αποσυρθεί ως σχέδιο
Προεδρικού ∆ιατάγµατος.

Μετά την κατάπτυστη απόφαση του ∆ικαστηρίου της ΕΕ, στις
10 ∆εκέµβρη 2009, η διοίκηση της ΠΕΠΕΝ επανήλθε µε ανακοί-
νωση, που δηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα «Ναυτεµπορική» στις
17/12/2009, όπου µεταξύ άλλων αναφέρει: «ΓΙΑ ΕΜΑΣ, αλλά και για
κάθε Έλληνα πολίτη δεν νοείται ελληνικό πλοίο µε ελληνική σηµαία
χωρίς Έλληνα πλοίαρχο». 

∆ηλαδή, αν στα ελληνικά πλοία µε ελληνική σηµαία, αποβλη-
θούν ΟΛΟΙ οι ναυτεργάτες και παραµείνει ΜΟΝΟ ο Έλληνας πλοί-
αρχος, κατά την διοίκηση της ΠΕΠΕΝ δεν υπάρχει κανένα
πρόβληµα… «Περιµένουµε – συνεχίζει η ανακοίνωση - από την
ελληνική πολιτεία να µας καλέσει για να συµµετέχουµε στη δια-
µόρφωση αυτής της νοµοθεσίας αλλά και στην εφαρµογή της»…

Κουβέντα δε λένε η διοίκηση της Ένωσης Πλοιάρχων και η νόθα
πλειοψηφία της ΠΝΟ για τις απανωτές επιστολές των Ακτοπλόων
εφοπλιστών που επιχειρούν να επιβάλλουν ντε φάκτο την πλήρη
εφαρµογή του κανονισµού 3577/72 της ΕΕ. 

Προάγγελος των εφοπλιστικών σχεδιασµών αποτελούν το πλοίο
“CRUISE EUROPA” στη γραµµή Πάτρα – Ιταλία και τα δυο Ro/Ro
πλοία,  “ROPAX I” και “ROPAX II” µε αγγλική σηµαία στη γραµµή
Κόρινθος – Ιταλία, µε πλήρωµα Ρουµάνους, χωρίς συγκροτηµένα
δικαιώµατα, ανοίγοντας έτσι το δρόµο για την επέκταση αυτού του
καθεστώτος τόσο στα υπόλοιπα πλοία της γραµµής, όσο και στα
πλοία της ακτοπλοίας.

Ενώ προσπαθώντας να αποµονώσουν το πρόβληµα και να απο-
κρύψουν ότι πρόκειται για συνολική έφοδο, η διοίκηση της ΠΕΠΕΝ
και η νόθα πλειοψηφία της ΠΝΟ σαν πιστοί αβανταδόροι των εφο-
πλιστών, δήλωσαν την «ικανοποίησή» τους στην πρόταση της εται-
ρείας των «Μινωικών», να ναυτολογήσει στο πλοίο «CRUISE
EUROPA»  67 Έλληνες ναυτεργάτες (σε σύνολο πληρώµατος 142
) µε την προ}πόθεση ότι ανάµεσα στους 67 δε θα συµπεριλαµβά-
νονται αξιωµατικοί (πλοίαρχοι και µηχανικοί)!!!           

Η ∆ηµοκρατική Αγωνιστική Ενότητα Πλοιάρχων (∆.Α.Ε.Π.), κα-
ταγγέλλει ότι η διοίκηση της Ένωσης Πλοιάρχων, που αποτελεί την
«ατµοµηχανή» µέσα στην εφοπλιστόδουλη πλειοψηφία της ΠΝΟ,
φέρει ακέραιη την ευθύνη για την εξαθλίωση και τον αφανισµό του
κλάδου και γενικότερα των ναυτεργατών. 

Αν και η κατάπτυστη απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ευρωπα|-
κής Ένωσης, έγινε γνωστή στις 10 ∆εκέµβρη 2009, και η εξέλιξη
αυτή είναι µέρος της επίθεσης που έχουν εξαπολύσει οι εφοπλι-
στές µε τους πολιτικούς τους εκπροσώπους σε βάρος του συνό-
λου των ναυτεργατικών δικαιωµάτων σε όλες τις κατηγορίες
πλοίων, όχι µόνο δεν πήραν απόφαση για απεργία στις 17 ∆εκέµβρη
αλλά βάζουν πλάτες να σαρωθεί ότι έχει αποµείνει όρθιο σε ασφα-
λιστικό, εργασιακές σχέσεις, µισθούς και συντάξεις. 

Η  ∆.Α.Ε.Π. καλεί τους Πλοίαρχους κάθε βαθµού, όλους τους
ναυτεργάτες η µεγαλειώδη απεργία στις 17 ∆εκέµβρη των ταξι-
κών σωµατείων ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, των δυνάµεων του
ΠΑΜΕ, να αποτελέσει εφαλτήριο για την κλιµάκωση των απερ-
γιακών αγώνων, για να αποκρουστεί η επίθεση των εφοπλιστών,
για να έχουµε κατακτήσεις.

συµβάλουν στην αποβολή ΟΛΩΝ των Ναυτεργατών  
µε συγκροτηµένα δικαιώµατα και του ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ!

Πλειοψηφία ΠΝΟ - διοίκηση ΠΕΠΕΝ

Απλήρωτοι και χωρίς τροφή στα πλοία
«SAINT MARY» και «ΠΑΡΑΛΟΣ»

Στην λίστα των εγκαταλειµµένων πληρωµάτων και πλοίων, που
έχουν ανοίξει οι εφοπλιστές για τη θωράκιση της κερδοφορίας

τους, έρχονται να προστεθούν δύο ακόµα πλοία των οποίων τα πλη-
ρώµατα, σύνολο 18 ναυτεργάτες, έχουν αγγίξει τα όρια της εξα-
θλίωσης καθώς είναι απλήρωτοι και χωρίς τροφοδοσία.

Μετά από καταγγελίες, συνδικαλιστές από τα σωµατεία
ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ και το Συνδικάτο Μετάλλου Πειραιά, έκαναν
παρέµβαση στο ναυπηγείο του επιχειρηµατία και εφοπλιστή Κόρου
στη Σαλαµίνα. ∆ιαπίστωσαν ότι ο Κόρος κρατά οµήρους τους 10
ναυτεργάτες (2 Ουκρανοί, 5 Φιλιππινέζοι και 3 Ρουµάνοι) πλήρωµα
του φορτηγού του πλοίου «SAINT MARY». Τους οφείλει δεδουλευ-
µένα 70.000 ευρώ, δηλαδή δεν τους έχει καταβάλει φράγκο κοντά
4 µήνες και τους έχει κόψει την τροφοδοσία! 

Οπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου που εξέδωσαν στη συνέ-
χεια τα δύο ναυτεργατικά σωµατεία, οι ναυτεργάτες «βρίσκονται
σε δυσχερή κατάσταση, µε αποτελέσµατα να κινδυνεύει η υγεία και
η ασφάλειά τους».

Οι άλλοι 8 εγκαταλειµµένοι ναυτεργάτες, όλοι Έλληνες, είναι
το πλήρωµα του φορτηγού πλοίου «ΠΑΡΑΛΟΣ» του εφοπλιστή Πα-
πουτσόγλου, το οποίο είναι αγκυροβοληµένο στη ράδα του Πει-
ραιά. Είναι απλήρωτοι επίσης επί 4 µήνες, δεν έχουν τροφή και
όπως καταγγέλθηκε από τους ίδιους τελειώνουν και τα καύσιµα του
πλοίου που σηµαίνει δε θα έχουν φως και νερό!

ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ µε επιστολή τους απαιτούν από το
υπουργείο Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και τις
αρµόδιες υπηρεσίες του «να αναλάβουν τις ευθύνες τους για την
υγεία και ασφάλεια των ναυτεργατών, την άµεση καταβολή των δε-
δουλευµένων τους και τον επαναπατρισµό των αλλοδαπών ναυ-
τεργατών».

Τη µάχη για τα δεδουλευµένα τους συνεχίζουν και οι εγκατα-
λειµµένοι υπάλληλοι της εταιρείας «GA FERRIES». Ο εφοπλιστής
Γ. Αγούδηµος τους οφείλει 3 µηνιάτικα και το δώρο των Χριστου-
γέννων. Την Τετάρτη 23 ∆εκέµβρη έκαναν παρέµβαση στο ΥπΟιΑΝ
(στο κτίριο του πρώην ΥΕΝ) όπου και συναντήθηκαν µε τον Γ.
ΡοIδη, σύµβουλο της υπουργού Λ. Κατσέλη, απαιτώντας να δοθεί
λύση στην οµηρία τους και να τους καταβληθούν τα λεφτά τους,
χωρίς όµως να λάβουν καµία απάντηση.

“Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η   Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν    Ν Α Υ Τ Ε Ρ Γ Α Τ Ω Ν”

Στον πόλεµο που µας κήρυξαν  απαντάµε µε κλιµάκωση του αγώνα 

ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟ  ΓΓ..ΣΣ..ΕΕ..ΕΕ..
ΑντιΚΚΕ - αντιΠΑΜΕ παραλήρηµα του απεργοσπάστη Παναγόπουλου

Στην επιτυχηµένη Απεργία του ΠΑΜΕ στις 17 ∆εκέµβρη
αναµετρήθηκαν δυο κόσµοι, δυο στρατηγικές. Από τη µια

οι συµβιβασµένες και υποταγµένες στο κεφάλαιο δυνάµεις του
εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισµού και από την άλλη ο
κόσµος της δουλειάς µε τα συνδικάτα του να διακηρύσσουν ότι
«Νόµος είναι το ∆ΙΚΙΟ του Εργάτη», κόντρα στην απόφαση
των ∆ικαστηρίων που απαγόρευσε το δικαίωµα στην Απεργία.

Στον χώρο µας, στο ιστορικό σωµατείο της ΠΕΝΕΝ, έχουµε
µια διοίκηση που ενώ από τα αποτελέσµατα της δράσης της κα-
ταγράφεται στον χώρο του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδι-
καλισµού, στα λόγια δραπετεύει από την πραγµατικότητα,
«αντιπαλεύει την κυρίαρχη πολιτική» και ορισµένες φορές αντι-
γράφει τα αιτήµατα του ταξικού κινήµατος, αλλά ποτέ δεν ξεχνά
να λασπολογήσει ενάντια στο ταξικό κίνηµα. Έτσι αφού περι-
πλανηθούν σαν κοινοί τυχοδιώκτες από το ένα άκρο στο άλλο,
καταλήγουν πάντα στην αγκαλιά των εφοπλιστών.

Στην Απεργία 17 ∆εκέµβρη ξαναβρέθηκαν στον γνωστό
τους ρόλο της απεργοσπασίας. ∆εκάδες ναύτες µας κατήγγει-
λαν ότι πέρναγαν από τα πλοία και µε ακατονόµαστους χαρα-
κτηρισµούς ενάντια στο ΠΑΜΕ τους καλούσαν να εµποδίσουν
την πραγµατοποίηση της απεργίας των σωµατείων ΠΕΜΕΝ –
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ.

Παρά του ότι η Γενική Συνέλευση του σωµατείου από τον
Οκτώβρη τους έχει εξουσιοδοτήσει να προχωρήσουν σε απερ-
γιακή κινητοποίηση για τις θέσεις εργασίας, που χάνονται στην
ΠΑΤΡΑ και σε άλλα λιµάνια, Κόρινθο κ.λπ. από την εφαρµογή
της ευρωπα`κής νοµοθεσίας, αλλά και για την υπεράσπιση και
διεύρυνση των Ασφαλιστικών και άλλων δικαιωµάτων των Ναυ-
τών. 

Συνειδητά απείχαν από την Απεργία και συνειδητά προ-
σπάθησαν να την υπονοµεύσουν. Μέλη του προεδρείου την
Ηµέρα της Απεργίας ήταν στην Πάτρα, µαζί µε πρώην εκτε-
λεστικούς, και «καθησύχαζαν» τους Ναύτες του «CRUISE
EUROPA» ότι όλα πάνε καλά… όταν την Ι∆ΙΑ ΜΕΡΑ λίγα χι-
λιόµετρα πιο πέρα στο «SAILOR» η «HSW» αντικαθιστούσε
τους Ναύτες µε αλλοδαπούς!

Συνάδελφοι Ναύτες. 
Η µάχη για την αποµόνωση τέτοιων ξεπουληµένων ηγεσιών,

για τη συσπείρωση και κινητοποίηση νέων δυνάµεων µα το πλαί-
σιο του ΠΑΜΕ, είναι, όπως χρόνια τώρα διακηρύσσει ο ΑΓΩ-
ΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΝΑΥΤΩΝ, µοναδική προaπόθεση
για να µπορέσουµε να αντισταθούµε στην σαρωτική επίθεση
των εφοπλιστών.

Οι εφοπλιστές τα θέλουν όλα, µέχρι και την οριστική εξα-
φάνιση πληρωµάτων µε συγκροτηµένα δικαιώµατα ανεξαρτή-
τως εθνικότητας. Το κεφάλαιο δεν έχει ούτε ιερό ούτε όσιο.

Είµαστε λίγο πριν από το να µη µπορούµε να κάνουµε τί-
ποτα, λίγο πριν από το να βρεθούµε έξω από τα πλοία σαν Ναύ-
τες µε συγκροτηµένα δικαιώµατα.

Μπορούµε να κάνουµε πολλά σήµερα, όχι µόνο να υπερα-
σπίσουµε τις θέσεις εργασίας, αλλά να πάρουµε πίσω όσα µα
πήραν, να διεκδικήσουµε την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών
µας.

Η Απεργία έδειξε τον δρόµο, το ΠΑΜΕ, οι χιλιάδες εργά-
τες που περιφρούρησαν την Απεργία στο λιµάνι του Πειραιά,
δεν συµπαραστάθηκαν απλά στους Ναυτεργάτες. έστειλαν µή-
νυµα και στους δικούς τους εργοδότες. Η πάλη για την ανατροπή
αυτής της πολιτικής απαιτεί ενότητα θέλησης και δράσης όλης
της εργατικής τάξης. Στην απεργία δώσαµε εξετάσεις και πετύ-
χαµε.

Η απουσία των απεργοσπαστών της πλειοψηφίας του ∆.Σ.
δεν ήταν αισθητή, γιατί η πλειοψηφία των Ναυτών ήταν στο
µετερίζι του Αγώνα. Τους αποµόνωσαν και αυτό πρέπει να
πάρει µόνιµα χαρακτηριστικά. 

Η σωστή αποτίµηση της απεργίας µπορεί να βοηθήσει στην
συσπείρωση της συντριπτικής πλειοψηφίας του κλάδου στον
δρόµο του αγώνα. Σε αυτή την κατεύθυνση ο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΝΑΥΤΩΝ θα δώσουµε όλες µας τις δυνάµεις,
µε το ΠΑΜΕ, τη Ναυτεργατική Συνδικαλιστική Κίνηση, τα τα-
ξικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ. 

Γιατί οι καιροί δεν περιµένουν.

Πλειοψηφία ∆.Σ. Ένωσης Ναυτών
ΜΕΓΑΛΟΙ ΤΥΧΟ∆ΙΩΚΤΕΣ - ΜΙΚΡΗ Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ

ΠΑΜΕ: Κόψτε τον οµφάλιο λώρο µε τη ΓΣΕΕ

Απαντώντας σ' αυτό το παραλή-
ρηµα, το οποίο συνοδεύτηκε

και µε ένα άκρατο λιβάνισµα προς
την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και
την αντεργατική της πολιτική, ο
Γιώργος Πέρρος εκ µέρους του
ΠΑΜΕ, κάλεσε την εργατική τάξη
να κόψει τον οµφάλιο λώρο µε τη
ΓΣΕΕ και να συµπαραταχθεί µε τις
ταξικές δυνάµεις. 

Μιλώντας εκ µέρους του ΠΑΜΕ
ο Γ. Πέρρος ανακοίνωσε την απο-
χώρηση των αντιπροσώπων του
από τη συνεδρίαση του Γενικού
Συµβουλίου και έδωσε «συγχαρη-
τήρια» στη ΓΣΕΕ, γιατί όπως τους
είπε: 

«Από χτες αποχτήσατε έναν
ακόµα τίτλο, µαζί µε όλους τους
άλλους τίτλους που είχατε, τον
τίτλο του απεργοσπάστη. Βγάλατε
την απεργία παράνοµη, πριν τη
βγάλουν παράνοµη οι δικαστές...
Είναι µικρό το µπόι σας για να κρί-
νετε το ταξικό κίνηµα». 

Στις άναρθρες κραυγές των
στελεχών της πλειοψηφίας, τα
οποία προσπαθούσαν να τον εµπο-

δίσουν να µιλήσει, ο Γ. Πέρρος
τους αντέτεινε: «Κοιταχτείτε στον
καθρέφτη σας... στο σπίτι του
κρεµασµένου δεν µιλάνε για
σχοινί» και κατέληξε: «Καλούµε
την εργατική τάξη να κόψει τον
οµφάλιο λώρο µε τη ΓΣΕΕ και να
συµπαραταχθεί µε τις ταξικές δυ-
νάµεις».

Μέσα σε ένα κλίµα εκφυλισµού
όπου στη συνεδρίαση, µετά και την
αποχώρηση του ΠΑΜΕ, παρέµεναν
µόνο µερικές δεκάδες συνδικαλι-
στές από τα 230 µέλη του Γενικού
Συµβουλίου, έγινε «ανάλυση» του
εκλογικού αποτελέσµατος και χαρ-
τοπόλεµος για το ποια είναι η πιο
καλή πολιτική, της Ν∆ ή του
ΠΑΣΟΚ; 

Ως εκ τούτου, στέλεχος της
ΠΑΣΚΕ ανέδειξε τη ΓΣΕΕ ως το
«θεµατοφύλακα» του προεκλογι-
κού προγράµµατος του ΠΑΣΟΚ,
που πρέπει να τηρηθεί, ενώ στην ει-
σήγησή του ο Γ. Παναγόπουλος
είδε στον προ}πολογισµό «στοιχεία
υπέρβασης από τη συντηρητική
διαχείριση των τελευταίων ετών»! 

Μίλησε για «πλαίσιο διεκδική-
σεων που θα ενισχύει τα κατώτατα
µεροκάµατα», προτείνοντας «ειδική
σύµβαση» για εφάπαξ ποσό στα
κατώτερα όρια και αµέσως µετά
έναρξη διαπραγµάτευσης για πο-
σοστιαία αύξηση, πάνω στο νέο βα-
σικό µισθό που θα έχει προκύψει! 

Βέβαια, για να µην υπάρχει πα-
ρεξήγηση για το πόση µπορεί να
είναι η αύξηση που θα ζητήσει,
έσπευσε να δηλώσει ότι οι εργαζό-
µενοι πρέπει να είναι «επιφυλακτι-
κοί» όταν κάποιος παρουσιάζει
«υπερφίαλες απαιτήσεις, έστω και
αν αυτές περιβάλλονται το µανδύα
της ανάγκης και της δικαιοσύνης,
ιδιαίτερα τώρα που στον ιδιωτικό
τοµέα της οικονοµίας καταγράφο-
νται τροµακτικές απώλειες θέσεων
εργασίας»! 

Για όποιον δεν κατάλαβε καλά,
το µήνυµα είναι σαφές: Μη ζητάτε
αυξήσεις, γιατί εδώ υπάρχει κρίση
και ανεργία! Ποιος είπε ότι ο ΣΕΒ
στο πρόσωπο της ΓΣΕΕ δεν έχει
βρει τον πιο καλό υπηρέτη;
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