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Όλο και περισσότερα τµήµατα
της εργατικής τάξης συσπει-

ρώνονται, αγωνίζονται µε τον τα-
ξικό πόλο του συνδικαλιστικού
κινήµατος, µε το ΠΑΜΕ και αυτό
καταγράφτηκε στις απεργιακές κι-
νητοποιήσεις στις 10 και 24 Φλε-
βάρη 2010.

Το ΠΑΜΕ πριν από τις εκλογές
του Οκτώβρη προειδοποίησε ότι
έρχεται θύελλα αντιλα`κών µέτρων.
Όρθωσε από τις πρώτες κιόλας
µέρες της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ,
το ανάστηµά του µπλοκάροντας το
στηµένο διάλογο για το Ασφαλι-
στικό, οργάνωσε την πρώτη µεγάλη
απεργία στις 17 ∆εκέµβρη και συ-
νεχίζει να δίνει καθηµερινά την
µάχη σε όλους τους χώρους δου-
λειάς, κόντρα στην πολιτική του κε-
φαλαίου, τους πολιτικού υπηρέτες
του,  τις παρατάξεις ΠΑΣΚΕ-∆ΑΚΕ-
ΑΠ τις δυνάµεις του εργοδοτικού –
κυβερνητικού συνδικαλισµού. 

Η εξαγγελία από την κυβέρνηση
των νέων αντιλα`κών          µέτρων,
που ήδη είχαν αποφασιστεί στην
Ε.Ε. µε τη σύµφωνη γνώµη των ελ-
ληνικών κυβερνήσεων και κοµµά-
των του ευρωµονόδροµου τα
προηγούµενα χρόνια (Μάαστριχτ,
Λισαβόνα), που προωθούνται µε το
πρόγραµµα σταθερότητας  και επι-
φέρουν µείωση εργατικού εισοδή-
µατος, ελαστικές σχέσεις
εργασίας, αύξηση των ορίων ηλι-
κίας συνταξιοδότησης, θα πρέπει
να γίνει αιτία ενός γενικού λα`κού
ξεσηκωµού, οι εργαζόµενοι να
βγουν στους δρόµους, να απαιτή-
σουν: 

«ΚΑΜΙΑ ΘΥΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΛΟΥΤΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 

ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ Η ΟΛΙΓΑΡΧΕΙΑ»

Ηολοµέτωπη επίθεση που βρί-
σκεται σε εξέλιξη αυτή την πε-

ρίοδο ενάντια στην ίδια τη ζωή της
εργατικής τάξης, καθώς και οι τρεις
τελευταίες απεργίες, που πρωτο-
στάτησε ο ταξικός πόλος του συν-
δικαλιστικού κινήµατος, το 0,
βάζουν στο προσκήνιο το πραγµα-
τικό ερώτηµα που καλούνται
σήµερα ν’ απαντήσουν οι εργαζό-

µενοι, τα πλατιά λα`κά στρώµατα. 
Ανάπτυξη για ποιον; Για τα µο-

νοπώλια ή για το λαό; 
Η καπιταλιστική κρίση δείχνει

κάθε µέρα όλο και πιο καθαρά,
ποιον υπηρετούν τα µέτρα που
παίρνονται αυτήν την περίοδο. Η
ενίσχυση των τραπεζών µε τα 28
δισ. ευρώ, η επίθεση στο Ασφαλι-
στικό, στα εργασιακά, στους µι-
σθούς, η ένταση των
κατασταλτικών µέτρων, η προώ-
θηση του «Καλλικράτη», όλα αυτά
είναι µέτρα µε έναν και µόνο στόχο:
Τη διασφάλιση όλο και πιο ευνο`-
κών συνθηκών για την αύξηση των
κερδών της πλουτοκρατίας.

Αναδεικνύεται η ανάγκη να δυ-
ναµώσει ακόµα περισσότερο η ιδε-
ολογική πάλη και η αντιπαράθεση
µε τις δυνάµεις του κεφαλαίου, οι
εργαζόµενοι πρέπει αποµονώσουν
τις ηγεσίες σε ΓΣΕΕ – Α∆Ε∆Υ –
ΠΝΟ, οι οποίες προσπαθούν µε
24ωρες τουφεκιές, που προγραµ-
µατικά βασίζονται στο ουτοπικό
σύνθηµα περί ανθρώπινου καπιτα-
λισµού (οι άνθρωποι πάνω από τις
αγορές), να εκτονώσουν την αγωνι-
στική διάθεση που προκαλεί η αγα-
νάκτηση από την εφαρµοζόµενη
αντιλα`κή πολιτική της κυβέρνησης.

 Οι εργαζόµενοι πρέπει  να επι-
λέξουν το δρόµο του ταξικού
αγώνα ενάντια στην αντιλα]κή πο-
λιτική,  που συνθλίβει καθηµερινά
τη ζωή τη δική τους και των παι-
διών τους.

Σε όλους τους χώρους δουλειάς
πρέπει να ανοίξει ακόµα περισσό-
τερο η συζήτηση της οργάνωσης
του αγώνα, της κλιµάκωσης και του
προσανατολισµού του, να ανατρέ-
ψουµε το πρόγραµµα σταθερότη-
τας και ανάπτυξης, οι εργαζόµενοι
να γυρίσουν την πλάτη στις επιλο-
γές του κεφαλαίου και των         πο-
λιτικοσυνδικαλιστικών υπαλλήλων
τους, να εµπιστευθούν τη δύναµή
τους, να πιστέψουν ότι υπάρχει
πρόταση για την έξοδο από την
κρίση, µε βάση µια πολιτική που
θα εξυπηρετεί τη λα]κή οικογένεια
και µε προοπτική τη λα]κή οικονο-
µία και εξουσία.

Οι χιλιάδες εργατόκοσµος, που
πληµµύρισαν τις απεργιακές συ-
γκεντρώσεις του ΠΑΜΕ σε όλη την
χώρα, δείχνει πόσο βαθιά ριζώνει ο
αγώνας του στους τόπους δου-
λειάς, απεγκλωβίζονται δυνάµεις,
στρατεύονται στην ταξική πάλη,
τροµοκρατούν τους τροµοκράτες
τους, τον µηχανισµό της αστικής
τάξης, ατσαλώνονται στο δίκιο της
εργατικής τάξης, γιατί: 

ΝΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ∆ΙΚΙΟ 
ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ ΚΑΙ ΟΧΙ 

ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΚΡΑΤΗ 

Χιλιάδες ήταν και στο πρώτο λι-
µάνι της χώρας οι εργαζόµενοι

που διαδήλωσαν µε τα    λάβαρα
του ΠΑΜΕ. Απεργοί    εργάτες της
Ν/Ζώνης, από         τα εργοστάσια
ελαιουργοσαπουνοποι`ας, ναυτερ-
γάτες,  εµποροaπάλληλοι, εκπαι-

δευτικοί, εργαζόµενοι από τους δή-
µους, από τον ΟΛΠ και µαζί τους
γυναίκες, συνταξιούχοι, µετανά-
στες, µε εντυπωσιακή την παρου-
σία της νεολαίας, της νέας βάρδιας
της εργατικής τάξης, των φοιτητών
και σπουδαστών.

Από τα ξηµερώµατα οι απεργια-
κές φρουρές, στους καταπέλτες
των πλοίων µε τις δυνάµεις της
ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΝΣΚ, τις
δυνάµεις του ΠΑΜΕ, στις  πύλες
των εργοστασίων, της Ζώνης, του
Βιοµηχανικού Πάρκου Σχιστού, στις
εισόδους των µεγάλων εµπορικών
καταστηµάτων και σούπερ µάρκετ.
Η µάχη της απεργίας συνεχίστηκε
µέχρι τα µεσάνυχτα.

Σε εργασιακούς χώρους που
µέχρι τώρα η τροµοκρατία έσπαγε
κόκαλα, όπως στο πολυκατάστηµα
ΝΟΤΟΣ ΓΚΑΛΕΡΙ, οι υπάλληλοι,
στην πλειοψηφία τους νέες γυναί-
κες, υψώνοντας το ανάστηµά τους,
πήραν οι ίδιες την υπόθεση της
απεργίας στα χέρια τους. Το ίδιο
και οι εργαζόµενες στη µεταλλουρ-
γική επιχείρηση ΝΤΟΜΟΥΣ. 

Με τη στήριξη της ∆ΑΣ Ναυτι-
λιακών Υπαλλήλων και της Επιτρο-
πής Αγώνα που έχει συγκροτηθεί
στον κλάδο, γιαπρώτη φορά απέρ-
γησαν και οι ναυτιλιακοί υπάλληλοι
της ναυτιλιακής εταιρείας «Μινωι-
κές Γραµµές».

Η πλατεία του ηλεκτρικού σταθ-
µού Πειραιά, πληµµύρισε από συ-
γκροτηµένα µπλοκ εργαζοµένων,
ενώ µετά τις οµιλίες της απεργια-
κής συγκέντρωσης,  η πορεία που
ξεκίνησε, ξεσήκωσε ολόκληρο τον
Πειραιά στο πόδι, µε τα ασταµά-
τητα συνθήµατα, τη µαζικότητα και
τη δυναµικότητά της. 

Σε όλη την Ελλάδα οι πλατείες
70 πόλεων πληµµύρισαν από τους
χιλιάδες εργαζόµενους που διαδή-
λωναν, ενώ στην Αθήνα οι 40.000
εργαζόµενοι που διαδήλωσαν µε τα
συνθήµατα και τα λάβαρα του
ΠΑΜΕ συγκρότησαν τη µεγαλύ-
τερη απεργιακή συγκέντρωση των
τελευταίων χρόνων.

Απάντηση στο όργιο νοθείας
και τροµοκρατίας που έστη-

σαν οι δυνάµεις του εργοδοτικού
- κυβερνητικού συνδικαλισµού, οι
παρατάξεις ΠΑΣΚΕ-∆ΑΚΕ-ΑΠ,
έδωσαν οι εργαζόµενοι  και στο
32ο συνέδριο του Εργατικού Κέ-
ντρου Πειραιά, αναδεικνύοντας
την ∆ηµοκρατική Ενωτική Συν-
δικαλιστική Κίνηση (∆ΕΣΚ) µε
µεγαλύτερη διαφορά σε πρώτη
δύναµη. 

Στις εκλογές ψήφισαν συνο-
λικά 314 άτοµα (από 337 το
2007) ενώ τα έγκυρα ψηφοδέλτια
ήταν 313. Η ∆ΕΣΚ έλαβε 114 ψή-
φους και έβγαλε 7 έδρες (από
112 και 6 έδρες το 2007). Η
ΠΑΣΚΕ πήρε 88 και 5 έδρες (από
104 και 6). Η ∆ΑΚΕ πήρε 64 ψή-
φους και 4 έδρες (από 69 και 4),
ενώ η «Αυτόνοµη Παρέµβαση»
πήρε 47 ψήφους και 3 έδρες
(από 52 και 3). ∆ηλαδή, η παρά-
ταξη που στηρίζει το ΠΑΜΕ ήταν
η µοναδική που σηµείωσε άνοδο
σε ψήφους, ποσοστά και έδρες.

Στην έναρξη του συνεδρίου
στις 5 Φλεβάρη οι δυνάµεις του
εργοδοτικού κυβερνητικού συν-
δικαλισµού διαµορφώνοντας
αντι-ΠΑΜΕ µέτωπο, αλλοίωσαν
τους συσχετισµούς δύναµης. Χα-
ρακτηριστικά στο συνέδριο συµ-
µετείχαν: 

47 αντιπρόσωποι που προέρ-
χονταν από 6 ναυ-
τεργατικά σωµατεία,
οι οποίοι είναι εκλεγ-
µένοι µε το καλπονο-
θευτικό πλειοψηφικό
σύστηµα.

Αντ ιπρόσωπο ι
από 6 φορτοεκφορ-
τωτικά σωµατεία τα
οποία έχουν από 11
ψηφίσαντες («ΠΟ-
ΝΤΟΣ», που είναι και
εκπρόθεσµο) έως 26
ψηφίσαντες («ΠΡΟ-
ΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ»), ενώ στο «ΑΓΙΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ», εκτός των άλλων,
ο εκπρόσωπος είναι και εργοδό-
της!

Αντιπρόσωπος του σωµα-
τείου «σεκιούριτι» ΙΝΤΕΡΙΟΡ
ΣΤΑΤΙΚ ο οποίος είναι ανύπαρ-

κτος από κάθε κατάσταση του
σωµατείου!

Η «Αυτόνοµη Παρέµβαση»,
δίγλωσση και υποκριτές, στο
αντι-ΠΑΜΕ µέτωπο µε ΠΑΣΚΕ-
∆ΑΚΕ αποδέχθηκε τη θέση «όλοι
µέσα», ενώ συµµετείχε και στη
διοίκηση του ΕΚΠ που από τις 14
Νοέµβρη 2008 λειτουργούσε
κατά παράβαση του καταστατι-
κού καθώς δεν ήταν εκλεγµένη.

Οι δυνάµεις ΠΑΣΚΕ, ∆ΑΚΕ,
Α.Π. στις 14 Νοέµβρη 2008 έφτα-
σαν να διαλύσουν το έκτακτο συ-
νέδριο του Κέντρου, που οι ίδιες
είχαν δροµολογήσει, γιατί είχαν
δει ότι η αγωνιστική παράταξη
της ∆ηµοκρατικής Ενωτικής
Συνδικαλιστικής Κίνησης
(∆ΕΣΚ) συσπειρωµένη στο
ΠΑΜΕ, θα αναδεικνυόταν - όπως
στο τακτικό συνέδριο - ξανά σε
πρώτη δύναµη.

Η ∆ΕΣΚ στη διακήρυξή της
επισήµανε προς τους εργαζόµε-
νους ότι οι σηµερινές συνθήκες
που χαρακτηρίζονται από τη γε-
νικευµένη επίθεση του κεφα-
λαίου, της κυβέρνησης, της ΕΕ,
των πολιτικών και συνδικαλιστι-
κών του εκπροσώπων, αξιοποιώ-
ντας την κρίση, ενάντια στην
εργατική τάξη, απαιτούν «την
ανασυγκρότηση του εργατικού
συνδικαλιστικού κινήµατος σε τα-
ξική κατεύθυνση». Απαιτούν «κα-

ταδίκη των συνδικαλιστικών
παρατάξεων ΠΑΣΚΕ - ∆ΑΚΕ - ΑΠ
που αποτελούν την πλειοψηφία
και στο ΕΚΠ και είναι το µπλοκ
του εργοδοτικού κυβερνητικού
συνδικαλισµού».

ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΜΕ
συνεχίζοντας τη σύγκρουση µε την πολιτική του κεφαλαίου, της κυβέρνησης,
της Ε. Ε. και των δυνάµεων του εργοδοτικού – κυβερνητικού συνδικαλισµού

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Πρώτη και ενισχυµένη δύναµη  η ∆ΕΣΚ, το ΠΑΜΕ 

Στον ολοκληρωτικό πόλεµο που µας κήρυξαν

ΑΑ  ΡΡ  ΧΧ  ΑΑ  ΙΙ  ΡΡ  ΕΕ  ΣΣ  ΙΙ  ΕΕ  ΣΣ      ΜΜ  ΑΑ  ΓΓ  ΕΕ  ΙΙ  ΡΡ  ΩΩ  ΝΝ
Όλοι στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Ε.ΜΑΓ.Ε.Ν. 

τη ∆ευτέρα, 22 Μάρτη 2010 στις 9:00 το πρωL 
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 

Κ ά θ ε  ∆ ε υ τ έ ρ α  &  Π α ρ α σ κ ε υ ή  9 π µ  -  1 µ µ  µ έ χ ρ ι  1 5 / 4
ψ η φ ί ζ ο υ µ ε  Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η  Κ Ι Ν Η Σ Η  Μ Α Γ Ε Ι Ρ Ω Ν  Ε . Ν .
γ ι α  α γ ω ν ι σ τ ι κ ή  –  τ α ξ ι κ ή  –  µ α ζ ι κ ή  Π . Ε . Ε . Μ Α Γ . Ε . Ν .

Οι εκλογές στο σωµατείο δεν είναι ένα
τυπικό καταστατικό καθήκον, αλλά η

κορυφαία πράξη των Μαγείρων που θα κα-
θορίσει την θέση και τον ρόλο της Πανελ-
λήνιας Ένωσης Επαγγελµατιών Μαγείρων
Εµπορικού Ναυτικού για τα επόµενα χρό-
νια. Είναι µία σοβαρή συνδικαλιστική – πο-
λιτική µάχη.

Το πιο σηµαντικό από όλα σε αυτές τις
εκλογές είναι να βγει νικητής ο αγωνιστικός
προσανατολισµός της Π.Ε.Ε.ΜΑΓ. Ε.Ν., να
γίνει το σωµατείο όργανο πάλης στα χέρια
των Μαγείρων για την υπεράσπιση και δι-
εύρυνση των δικαιωµάτων του κλάδου µας
αλλά και όλων των ναυτεργατών.

Απαραίτητη προsπόθεση είναι να ανα-
δειχθεί η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΑ-
ΓΕΙΡΩΝ Ε.Ν. σε πρώτη δύναµη που θα
σαρώσει τους συµβιβασµένους και τους
υποτακτικούς των εφοπλιστών, για να ορ-
γανώσει τον αγώνα των Μαγείρων µέσα και
έξω από τα καράβια. 

Όπως κάναµε στις 17 ∆εκέµβρη, στις 10
τις 24 Φλεβάρη, συνεχίζουµε τον αγώνα
µαζί τις ταξικές δυνάµεις που συσπειρώνο-
νται στα σωµατεία ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝ-
ΣΩΝ, τη ΝΣΚ και το ΠΑΜΕ. Παλεύουµε
για να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες πραγ-
µατικές ανάγκες µας, διεκδικούµε τον
πλούτο που παράγουµε και µας τον κλέ-
βουν.

Με σεµνή πολιτική κηδεία, όπως ήταν η επιθυ-
µία του, αποχαιρέτισαν τον σ. Νίκο Καλαµάκη

η οικογένειά του, σύντροφοι και φίλοι ναυτεργάτες,
την Πέµπτη 18 Φλεβάρη 2010 στο νεκροταφείο Ζω-
γράφου.

Ο σ. Νίκος Καλαµάκης, στέλεχος του ναυτερ-
γατικού και ταξικού συνδικαλιστικού          κινήµα-
τος, γεννήθηκε στη Χίο το 1924. Σπούδασε
µηχανικός Εµπορικού Ναυτικού στη σχολή «Αρχι-
µήδης». Μέλος του ΚΚΕ από το 1945, πήρε µέρος
σε όλους τους λαrκούς αγώνες και το αντιφασιστικό
κίνηµα της Μέσης Ανατολής και γι' αυτό το λόγο
συνελήφθη, όπως και άλλοι αγωνιστές, και κλεί-
στηκε στα σύρµατα στη Μέση Ανατολή. Οι διώξεις
συνεχίστηκαν. Εξορίστηκε στο Μακρονήσι. 

Συµµετείχε στους αγώνες των ναυτεργατών, αναδείχτηκε µέλος της ∆ιοίκησης της
ΠΕΜΕΝ, όπου καθαιρέθηκε από τη δικτατορία για να επανέλθει στη διοίκηση µετά τη
δικτατορία. Το 1978 ανέλαβε Α' Γραµµατέας στη διοίκηση της ΠΕΜΕΝ µέχρι το 1983.
Με την σύζυγό του Ειρήνη απέκτησαν τρία παιδιά και δύο εγγόνια.

Οι διοικήσεις των ναυτεργατικών σωµατείων ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ -
ΠΕΣ/ΝΑΤ στη µνήµη του σ. Νίκου Καλαµάκη, σύµφωνα µε την επιθυµία της οικογέ-
νειάς του, καταθέτουν, αντί για στεφάνια, το ποσό των 250 Ευρώ στην Κ.Ο. Ναυτερ-
γατών του ΚΚΕ, που υπηρέτησε πιστά µέχρι την τελευταία του πνοή.

Στη µνήµη του αγαπητού τους φίλου και συντρόφου, αντί για στεφάνι, προσφέρουν
στην αγαπηµένη του εφηµερίδα, τον «Ριζοσπάστη», και στο Κόµµα του, το ΚΚΕ, ο πα-
λαίµαχος αγωνιστής Αντώνης Μάλλης 50 Ευρώ και ο επίτιµος πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ
Θανάσης Σταµατόπουλος 50 Ευρώ.

Επίσης στη µνήµη του σ. Νίκου Καλαµάκη και των αγωνιστών Ντίνου Τσίρου,
Αντώνη Αµπατιέλου, Στέλιου Σεβαστάκη,  ο Άγγελος Κοκκινάκης και η ∆ήµητρα Κα-
ναβά προσφέρουν στο ΚΚΕ, µέσω Κ.Ο. Ναυτεργατών, 100 Ευρώ.

Ο σ. Νίκος Καλαµάκης,  όπως και όλοι οι αγωνιστές για την «ζωή, λευτεριά και
τιµή του λαού» θα παραµένουν πάντα ζωντανοί στη µνήµη των ναυτεργατών, για να
φωτίζουν µε το παράδειγµά τους την αγωνιστική πορεία του ναυτεργατικού και του ερ-
γατικού κινήµατος.

«Έφυγε» αλλά είναι «παρών»
ο σ/φος Νίκος Καλαµάκης

(Συνέχεια στη σελ. 2)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ
Συνάδελφοι Μηχανικοί, Ναυτεργάτες, 

Η Γενική Συνέλευση της ΠΕΜΕΝ
στις 16 Μάρτη 2010, πραγµατοποιεί-
ται σε συνθήκες ολοµέτωπης επίθεσης
του κεφαλαίου και τωνπολιτικών-συν-
δικαλιστικών εκπροσώπων του, σε
βάρος του συνόλου των δικαιωµάτων
των Μηχανικών, ναυτεργατών και του
εργαζόµενου λαού συνολικά.

Σε αυτές τις συνθήκες δύο δρόµοι
δοκιµάζονται, ο ένας είναι η οργά-
νωση και ο αγώνας των εργατικού
συνδικαλιστικού κινήµατος ενάντια
στα σχέδια του κεφαλαίου, η
ΠΕΜΕΝ είναι στην πρώτη γραµµή
αυτού του αγώνα µε αλλεπάλληλες
απεργιακές και άλλες κινητοποιήσεις
µαζί µε τις δυνάµεις του ΠΑΜΕ, διεκ-
δικώντας αιτήµατα για τις σύγχρονες
ανάγκες µας µε βάση το πλούτο που
παράγουµε.

Ο άλλος δρόµος είναι της απο-
διοργάνωσης του συνδικαλιστικού κι-
νήµατος, της υποταγής µε όχηµα το
πρόγραµµα «Σταθερότητας και Ανά-
πτυξης» της Ευρωπαrκής Ένωσης
που έχει συµφωνηθεί και προωθεί η
κυβέρνηση για την ενίσχυση της αντα-
γωνιστικότητας του κεφαλαίου.

Η πλειοψηφία των διοικήσεων
στην ΓΣΕΕ, ΠΝΟ και άλλων συνδι-
καλιστικών οργανώσεων υπηρετούν
τον δεύτερο δρόµο µε συνέπεια, είναι
οι δυνάµεις που δίκαια έχουν τον
τίτλο του εργοδοτικού-κυβερνητικού
συνδικαλισµού.

Καλλιεργούν όλοι µαζί σε στεριά
και θάλασσα ότι έχουµε οικονοµική
κρίση και «όλοι πρέπει να βάλουµε
πλάτη», να συναινέσουµε στα αντι-
ναυτεργατικά, αντιλαrκά σχέδια τους.

∆εν είπαν και δεν λένε, τον αµύ-

θητο πλούτο που έχουν συσσωρεύσει
εφοπλιστές, βιοµήχανοι, τραπεζίτες
ότι είναι αποτέλεσµα της αδίστακτης
εκµετάλλευσης της εργατικής τάξης.

∆εν είπαν και δεν λένε τις πραγ-
µατικές αιτίες της κρίσης, καλλιερ-
γούν κλίµα τροµοκρατίας µε δηλώσεις
«δεν υπάρχει σάλιο στα ταµεία»,
«βουλιάζουµε» κ.ά. για να αποδιορ-
γανώνουν την αντίσταση του εργαζό-
µενου λαού, να συνεχίσουν να
γεµίζουν τα θησαυροφυλάκια τους οι
κεφαλαιοκράτες.

Συνάδελφοι Μηχανικοί, Ναυτεργάτες,
Οι τρεις επιτυχηµένες απεργίες

στις 17 ∆εκέµβρη, 10 και 24 Φλεβάρη,
οι συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις, δεί-
χνουν τον δρόµο για κάθε εργαζό-
µενο µε ποιον πρέπει να πάει και
ποιον πρέπει να αφήσει, την δυνατό-
τητα και την υποχρέωση που έχουµε
για το παρόν και το µέλλον.

Όλοι στη Γενική Συνέλευση της
ΠΕΜΕΝ για να διατρανώσουµε την
απόφαση µας ότι την κρίση πρέπει να
πληρώσει η πλουτοκρατία, απορρί-
πτοντας τα σχέδια τους για την κατε-
δάφιση των κοινωνικοασφαλιστικών
δικαιωµάτων µας, την µείωση των µι-
σθών, την ανατροπή των εργασιακών
σχέσεων µε διεύρυνση της «µαύρης»
ανασφάλιστης εργασίας και ταυτό-
χρονα φοροεπιδροµή στους ναυτερ-
γάτες, τους εργαζόµενους µε αύξηση
έµµεσων και άµεσων φόρων.

Το µέλλον ανήκει στους εργάτες
και όχι στους κεφαλαιοκράτες, είναι
ο µόνος δρόµος προς όφελος της ερ-
γατικής λαrκής οικογένειας. 

Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΜΕΝ

Τις εισόδους
του Χρηµατι-
στηρίου 
Αθηνών 
έφραξαν 
23 Φλεβάρη 
οι δυνάµεις
του ΠΑΜΕ 

Συνάδελφοι Μηχανικοί, µαζικά – δυναµικά ΟΛΟΙ 
στην Γενική Συνέλευση της ΠΕΜΕΝ την Τρίτη 16 Μάρτη, 

στις 10.30 το πρωί στα γραφεία µας Μπουµπουλίνας 21
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Ο Ι Κ Ο Σ  Ν Α Υ Τ Ο Υ  
κατάργηση µόνιµων γιατρών

Την έντονη δυσαρέσκεια των ασφαλισµένων του Οίκου Ναύτου για
την απόφασή του ∆.Σ. του Ο.Ν. (4984/03/20-1-2010) µε την οποία κα-

ταργούνται θέσεις θεραπόντων ιατρών στα παραρτήµατα Χίου και Σα-
λαµίνας και µετατρέπονται σε ελεγκτές των παραπεµπτικών εντολών
συµβεβληµένων ιατρών, καταγγέλλει µε επιστολή της προς του αρµό-
διους και τα ΜΜΕ η Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ, τονίζοντας
ότι: 

Οι συνέπειες και από αυτή την απαράδεκτη απόφαση είναι ιδιαίτερα
επικίνδυνες για την υγεία των ασφαλισµένων του Ο.Ν. στα νησιά της
Χίου και της Σαλαµίνας, όπου κατοικεί µεγάλος αριθµός ναυτεργατών
και συνταξιούχων του ΝΑΤ, που πολλαπλασιάζεται τους θερινούς µήνες
και για τον λόγο αυτό επιβάλλεται η αύξηση των θέσεων των θεραπό-
ντων ιατρών του Ο.Ν.

Tην ανάκληση της απαράδεκτης αυτής απόφασης και την άµεση κά-
λυψη όλων των κενών θέσεων ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού του
Οίκου Ναύτου, απαιτεί η ΠΕΣ-ΝΑΤ µε επιστολή της προς την Υπ.Οι.Α.Ν.
και τη ∆ιοίκηση του Ο.Ν. και τους καθιστά υπόλογους για τις επιπτώσεις
που έχει στην υγεία των ασφαλισµένων η αντιασφαλιστική πολιτική σας,
που υπηρετεί τα ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   Γ.Σ.  ΠΕΣ-ΝΑΤ
Καλούνται ΟΛΑ τα Μέλη της ΠΕΣ–ΝΑΤ να συµµετάσχουν

στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης, µε θέµατα
ηµερήσιας διάταξης:
-1. Απολογισµός ∆ράσης 2009 - Προγραµµατισµός 2010.
-2. Οικονοµικός Απολογισµός 2009 - Προaπολογισµός 2010.
-3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το οικονοµικό έτος 2009.
-4. ∆ιεξαγωγή ψηφοφοριών για έγκριση ή µη των θεµάτων 1,2, 3.

Μέρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται η Τρίτη
16 Μάρτη 2010 και ώρα 10:30 π.µ, στην αίθουσα του 2ου ορό-
φου στο Μέγαρο της ΠΝΟ, Κολοκοτρώνη 132, Πειραιά και
επειδή είναι πρακτικά αδύνατο να επιτευχθεί η προβλεπόµενη
από το καταστατικό απαρτία, κάνουµε γνωστό στα µέλη ότι η Γε-
νική Συνέλευση της ΠΕΣ–ΝΑΤ θα διεξαχθεί την Τρίτη 23 Μάρτη
2010 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα. 

Τη Γενική Συνέλευση µπορούν να παρακολουθήσουν και συ-
νταξιούχοι ναυτεργάτες που δεν είναι µέλη της ΠΕΣ-ΝΑΤ, ενώ
δικαίωµα λόγου και ψήφου έχουν µόνο τα µέλη που δεν οφεί-
λουν συνδροµές πέραν του έτους 2009.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΠΕΣ-ΝΑΤ

Θεράποντες Γιατροί 
της αντιλα]κής πολιτικής

Με µια κατάπτυστη επιστολή τους προς την Υπουργό Οικονοµίας Ανταγωνι-
στικότητας και Ναυτιλίας οι µόνιµοι γιατροί του Οίκου Ναύτου υιοθετούν

την αντιλαrκή πολιτική των ελαστικών σχέσεων εργασίας, που προωθεί η Ευρω-
παrκή Ένωση και εφαρµόζουν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Ν∆, δηλώνο-
ντας ότι:

«Όλη µας η προσπάθεια στην παρούσα χρονική περίοδο οριοθετείται στην πραγ-
µατοποίηση της πρόσληψης ελεγκτών ιατρών µε σύµβαση έργου µονοετούς υπηρε-
σίας.»

∆εν λένε κουβέντα για την επαναφορά του ψαλιδιού, που λέγεται «λίστα φαρ-
µάκων» και   παρά το ότι δεν µπορούν να κρύψουν τις 100 κενές οργανικές θέσεις
µόνιµων γιατρών και την παντελή έλλειψη νοσοκόµων στον Οίκου Ναύτου, έχουν
το θράσος να τονίζουν ότι δεν ζητάνε πρόσληψη γιατρών και νοσοκόµων: 

«∆εν ζητάµε αύξηση µισθών, δεν ζητάµε προσλήψεις µόνιµου ιατρικού προσω-
πικού – παρά το φόρτο εργασίας και ιατρικής ευθύνης που κάθε ιατρός του ΥΕΝ-ΟΝ
αναλαµβάνει – δεν ζητάµε προσλήψεις Υγειονοµικού βοηθητικού προσωπικού την
στιγµή που κανένα ιατρείο δεν έχει νοσοκόµα.»

Στη συνέχεια - ξεπερνώντας σε αυταρχισµό την κυβέρνηση - µε ύφος στρα-
τοδίκη απειλούν και αποκηρύσσουν όσους δεν συναινούν στις περικοπές δαπα-
νών για την Υγεία και όσους τολµήσουν να αντισταθούν στις απαράδεκτες θέσεις
τους, που υπονοµεύουν τα θεµέλια του Οίκου Ναύτου και οδηγούν στην µετα-
τροπή της Υγείας σε ένα απέραντο πεδίο κερδοσκοπικής δραστηριότητας του
ιδιωτικού τοµέα, αφού όπως διακηρύσσουν:

«Όσοι αντι-
δρούν και όσοι πιθα-
νόν θα αντιδράσουν
στην πραγµατοποί-
ηση των εγκεκριµέ-
νων συµβάσεων
έργου ώστε να υπάρ-
ξει έλεγχος συντα-
γών-παρακλινικών
εξετάσεων κλινικών
και εργαστηρίων σε
όλη την Ελλάδα για
µας έχουν ενδεχοµέ-
νως δόλιους σκοπούς
και σίγουρα είναι ενάντια στα συµφέροντα του κράτους.»

Όµως, όταν οι «επιστήµονες» κατρακυλούν στον κατήφορο του κυβερνητι-
κού – εργοδοτικού συνδικαλισµού τότε αυτοί γίνονται τσαρλατάνοι και µετατρέ-
πονται σε θεραπαινίδες της αντιλαrκής πολιτικής, και όταν, µάλιστα, πρόκειται για
«γιατρούς» τότε αυτοί γίνονται επίορκοι και µετατρέπονται σε κοµπογιαννίτες. 

Αυτή την κατάληξη κινδυνεύουν να έχουν και οι συνυπογράφοντες γιατροί
του Οίκου Ναύτου, που επέλεξαν το
ρόλο του θεράποντα της αντιλαrκής πο-
λιτικής των περικοπών στις δαπάνες της
Υγείας και των ανατροπών στις εργα-
σιακές σχέσεις, αντί της επιστηµονικής
ιατρικής άποψης για την Υγεία, όπως την
εξέφραζαν στη σύσκεψη της Ν.Σ.Κ. 9 Σε-
πτέµβρη 2009, όταν καλούσαν τους ναυ-
τεργάτες να στηρίξουν τον αγώνα τους
για πρόσληψη µόνιµων γιατρών στον
Οίκο Ναύτου, έναν αγώνα που οι ίδιοι
δηλώνουν ότι εγκαταλείπουν. 

Θα τρίξουν, όµως, τα θεµέλια αυτού
του σάπιου εκµεταλλευτικού συστήµα-
τος, που εµπορεύεται ακόµη και την
Υγεία, µπροστά στην αγωνιστική ορµή
των εργατών, που απαιτούν Αποκλει-
στικά ∆ηµόσια και ∆ωρεάν Ασφάλιση
Υγεία – Πρόνοια για όλους, χωρίς καµιά
επιχειρηµατική δραστηριότητα.   

ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ
ΠΕΠΡΝ – ΠΕΣ/ΝΑΤ

Μπορεί να έχει επιλεγεί το ΠΑΣΟΚ να παίξει
τον πρωταγωνιστικό ρόλο από τη θέση της

κυβέρνησης στην ολοµέτωπη αντιλαrκή επίθεση,
αλλά η ηγεσία της Ν.∆. διόλου δεν υστερεί σε µα-
χητικότητα, στο ρόλο της κατ' επίφαση «αξιωµα-
τικής αντιπολίτευσης».

Τα αντιλαrκά µέτρα που ανακοινώνει η κυ-
βέρνηση έχουν την απόλυτη στήριξη της Ν∆ και
του ΛΑΟΣ. Βασίζονται στις αποφάσεις που υπέ-
γραψαν οι ελληνικές κυβερνήσεις στο πλαίσιο
της ΕΕ, για να διασφαλίσουν και να ισχυροποιή-
σουν τα συµφέροντα του κεφαλαίου, µαζί και της
ντόπιας αστικής τάξης.  

Με κάθε ευκαιρία η Ν.∆. τονίζει την ανάγκη
να προχωρήσουν και να βαθύνουν οι ανατροπές,
«Αν πάρετε επώδυνα, αλλά σωστά µέτρα, εµείς
και πάλι θα σας στηρίξουµε», είπε  στη Βουλή ο
Α. Σαµαράς απευθυνόµενος στον πρωθυπουργό,
αλλά πρώτα και κύρια στην «κοινή γνώµη». 

∆ίπλα τους το ΛΑΟΣ µε τον Καρατζαφέρη
να αµφισβητήσει  ακόµα και τον 14ο µισθό και
δηλώνει προς τον πρωθυπουργός ότι «Αν σας κα-
τηγορώ για κάτι είναι γιατί αργήσατε να πάρετε
µέτρα επί 4 µήνες».

∆εσπόζουσα θέση κατέχει βέβαια η απειλή
κατάρρευσης της χώρας, αν δε ληφθούν σκληρά,
αλλά αναγκαία για το κεφάλαιο, µέτρα. 

Ο ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ, ταυτόχρονα, δεν αµφισβη-
τεί αυτή τη στρατηγική. Ασκεί κριτική σε επιµέ-
ρους πλευρές της, αλλά θεωρεί θέσφατο τη
λυκοσυµµαχία της ΕΕ, καλλιεργώντας αυταπά-
τες για το περιεχόµενο και τον προσανατολισµό
της. 

Οι «Οικολόγοι - Πράσινοι» εστιάζουν την
κριτική τους στο ότι η πολιτική που εξαγγέλθηκε
δεν είναι λεπτοµερώς προσδιορισµένη! διαβού-
λευσης µε τους φορείς! Μάλλον διεκδικούν ανα-
βάθµιση και προβάλλουν τα προσόντα τους στην
ανίχνευση αστοχιών στη µεθοδολογία και τη δια-
δικασία υλοποίησης µιας βαθιά αντιλαrκής πολι-
τικής. 

Οι συµβιβασµένες συνδικαλιστικές ηγεσίες
είναι οργανικά ενταγµένες στην επιχείρηση εν-
σωµάτωσης και εκτόνωσης της λαrκής οργής και
αγανάκτησης. Εχθρεύονται και πολεµούν κάθε
προσπάθεια να βγει το κίνηµα από το λήθαργο,
να ριζοσπαστικοποιηθεί και να περάσει στην
αντεπίθεση.

Είναι όλοι τους στη µια όχθη. Η πολιτική
τους, ο δρόµος ανάπτυξης που υπερασπίζονται,
αντικειµενικά, υπηρετεί το κεφάλαιο και την κερ-
δοφορία του. Χωρίς να παραβλέπει κανείς τις µε-
ταξύ τους διαφορές και τη βαρύτητα που έχει η
δύναµη του καθενός στη θωράκιση του αστικού
πολιτικού συστήµατος, αυτό που γίνεται ολοένα
και πιο ευδιάκριτο είναι ότι όλοι τους υπηρετούν
την ίδια στρατηγική.

Θεωρούν εχθρικό ή «µη ρεαλιστικό» κάθε
µέτρο που µπορεί να βελτιώσει τη ζωή των λαr-
κών στρωµάτων, πολύ περισσότερο να καλύψει
τις σύγχρονες ανάγκες τους. Θεωρούν «δίκαιο»
και «αναγκαίο», στο σηµερινό επίπεδο της οικο-
νοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης, οι εργαζόµε-
νοι και τα άλλα λαrκά στρώµατα να δουλεύουν
µέχρι τα βαθιά γεράµατα, να απολαµβάνουν
Υγεία, Πρόνοια, Παιδεία ανάλογα µε το πορτο-
φόλι τους.

«Πλωτήβόµβα» ήταν το ελλη-
νικό φορτηγό πλοίο «AEGEAN
WIND» των εφοπλιστών Κουµά-
νταρου, το οποίο ξηµερώµατα
Χριστουγέννων, ταξιδεύοντας
ανοιχτά της Βενεζουέλας, έγινε
ο τάφος για 9 ναυτεργάτες -
ανάµεσά τους και τρεις Έλληνες
- όταν άρπαξε φωτιά στο κοµο-
δέσιο.

Τα στοιχεία που βλέπουν το
φως της δηµοσιότητας παραπέ-
µπουν σε µηχανισµό συγκάλυψης
και δείχνουν ότι πρόκειται για ένα
ακόµα εφοπλιστικό έγκληµα, που
φέρει ατόφια τη σφραγίδα της
πολιτικής των κυβερνήσεων
ΠΑΣΟΚ και Ν∆ και της Κοινής
Ναυτιλιακής Πολιτικής της Ευρω-
πα`κής Ένωσης. Πρόκειται για τις
δυνάµεις εκείνες που κόβουν και
ράβουν στα µέτρα της κερδοφο-
ρίας του εφοπλιστικού κεφα-
λαίου, από νοµοθεσία, µέχρι και
κανονισµούς.

Για να προετοιµάσουν σχε-
τικά την κοινή γνώµη, διαρρέε-
ται σκόπιµα ότι  το πόρισµα, που
φέρεται να κατέθεσε ο λιµενικός
πραγµατογνώµονας, δείχνει ως
υπεύθυνο για την πυρκαγιά το
νεκρό Έλληνα ηλεκτρολόγο!

Στο 26χρονο πλοίο είχε εκδο-
θεί πιστοποιητικό από τον Αµερι-
κανικό Νηογνώµονα ότι ήταν
πλήρως αυτοµατοποιηµένο. Κατ'
απαίτηση των εφοπλιστών, η τρο-
ποποίηση της διεθνούς σύµβα-
σης SOLAS 1974 στα αυτόµατα
πλοία επιβάλλει να διαθέτουν αυ-
τόµατα συστήµατα πυρανίχνευ-
σης και πυρόσβεσης. Όµως σε
αυτά δεν περιλαµβάνει τα πλοία
που κατασκευάστηκαν πριν το
1983, δηλαδή τα υπερήλικα,
όπως το «AEGEAN WIND», παρά
το γεγονός ότι οι ανάγκες τους
είναι περισσότερες.

Επιπλέον, στα πλοία που χα-
ρακτηρίζονται αυτόµατα, καθορί-

ζεται και η ανάλογη οργανική
σύνθεση, που είναι µικρότερη
από αυτή των συµβατικών
πλοίων. Αυτό το γεγονός, σε συν-
δυασµό µε τις 9 απανωτές µειώ-
σεις των οργανικών συνθέσεων
που επέβαλαν στα ποντοπόρα
πλοία οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ
και της Ν∆ από το 1985 έως σή-
µερα, έχουν δηµιουργήσει στα
καράβια µια άκρως επικίνδυνη κα-
τάσταση, που αποδείχτηκε µε τον
πλέον τραγικό τρόπο στο
«AEGEAN WIND».

Σε αυτά τα πλαίσια της συ-
γκάλυψης των ευθυνών των
εφοπλιστών κινείται και η απά-
ντηση που έδωσε η Επιτροπή
της Ευρωπα]κής Ένωσης, σε
Ερώτηση που κατέθεσε ο ναυ-
τεργάτης ευρωβουλευτής του
ΚΚΕ Γιώργος Τούσσας. 

«Στην απάντησή της η Επι-
τροπή παραθέτει µια σειρά γρα-
φειοκρατικών µέτρων και
κανονισµών που πάρθηκαν δήθεν
για την προστασία της ανθρώπι-
νης ζωής στη θάλασσα και ανα-
φέρεται σε µια σειρά
πιστοποιητικών ελέγχου και επι-
θεωρήσεων που πραγµατοποιού-
νται από επιτροπές φτιαγµένες
από το κεφάλαιο για το κεφάλαιο,
αλλά και «στοιχεία» που βεβαιώ-
νουν ότι το συγκεκριµένο πλοίο
πέρασε από επιθεωρήσεις χωρίς
να εντοπιστούν προβλήµατα», το-
νίζει σε δελτίο Τύπου της Ε.Ο. του
ΚΚΕ και προσθέτει:

«Επιβεβαιώνεται η εκτίµηση
του ΚΚΕ ότι έχοντας χαράξει την
Κοινή Ναυτιλιακή Πολιτική της
Ευρωπα`κής Ένωσης µε γνώµονα
και κριτήριο την αύξηση της αντα-
γωνιστικότητας και του κέρδους
των εφοπλιστών, η Ευρωπα`κή
Επιτροπή λειτουργεί ως µηχανι-
σµός συγκάλυψης των εφοπλιστι-
κών ευθυνών, ακόµη και όταν το
κόστος είναι ανθρώπινες ζωές».

Ν∆-ΛΑΟΣ-ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ-ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ
Πολιτική συναίνεση στα αντιλα"κά µέτρα 

Μηχανισµός συγκάλυψης για το 
φονικό  στο  « A E G E A N  W I N D »

ΝΝΑΑΥΥΤΤΙΙΚΚΑΑ    ««ΑΑΤΤΥΥΧΧΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ»»

Με το νέο τρόπο υπολογισµού της φορολογίας φυσικών προ-
σώπων, η κυβέρνηση καταργεί το αφορολόγητο όριο των

12.000 ευρώ και στην ουσία καθιερώνει αφορολόγητο της τάξης
των 6.000 ευρώ. 

Σύµφωνα µε τις ανακοινώσεις του υπουργού, «το µέρος του
αφορολογήτου που απαιτείται να καλυφθεί µε αποδείξεις ισούται
µε το 30% του συνολικού εισοδήµατος για εισοδήµατα άνω των
12.000 ευρώ και 10% για εισοδήµατα µεταξύ 6.000 και 12.000
ευρώ. Για την κάλυψη του αφορολογήτου ορίου προσµετράται το
100% της αξίας των αποδείξεων που θα υποβληθούν. 

Εάν οι αποδείξεις που θα υποβληθούν δεν καλύπτουν το αφο-
ρολόγητο όριο η διαφορά έως τα 12.000 ευρώ φορολογείται µε
συντελεστή 10%. Για ποσά αποδείξεων µεγαλύτερα του πιο πάνω
ορίου και για αξία αποδείξεων έως 15.000 ευρώ ατοµικού εισοδή-
µατος (30.000 οικογενειακού) εκπίπτει φόρος ίσος µε το 10% της
επιπλέον του αφορολογήτου αξίας».

Είναι ολοφάνερο ότι πολλά λα]κά νοικοκυριά και συνταξιού-
χοι δε θα µπορέσουν να καλύψουν το όριο αυτό των αποδείξεων
και άρα θα κληθούν να επιβαρυνθούν µε πρόσθετη φορολογία
της τάξης του 10%!

Φορολογικός
Συντελεστής

18%
24%
26%
32%
36%
38%
40%

Ετήσια
εισοδήµατα

12-16 χιλιάδες ευρώ
16-22 χιλιάδες ευρώ
22-26 χιλιάδες ευρώ
26-32 χιλιάδες ευρώ
32-40 χιλιάδες ευρώ
40-60 χιλιάδες ευρώ

πάνω από 60.000 ευρώ

Επίσης η παράταξη ανέδειξε στους εργαζόµενους τον υπονοµευτικό ρόλο που
έπαιξαν και παίζουν οι δυνάµεις αυτές σε κρίσιµες µάχες και στον Πειραιά (ξε-
πούληµα του ΣΕΜΠΟ του ΟΛΠ, Ναυπηγεία Σκαραµαγκά κ.ά.) και τους κάλεσε να
µετατρέψουν το συνέδριο σε βήµα για την προετοιµασία της απεργίας στις 10
Φλεβάρη, να ενισχύσουν αποφασιστικά στις δυνάµεις της ∆ΕΣΚ, δίνοντας ώθηση
στην προοπτική της συγκρότησης του µετώπου       εργαζοµένων αυτοαπασχο-
λούµενων, µικροµεσαίων αγροτών, ενάντια στην αντιλα`κή πολιτική και τις δυνά-
µεις του κεφαλαίου.

Ο Ν. Ξουράφης, επικεφαλής της ∆ΕΣΚ πριν ξεκινήσουν οι διαδικασίες - παρω-
δία, ανέβηκε στο βήµα και καταθέτοντας δήλωση αναφέροντας µεταξύ άλλων ότι
«το συνέδριο είναι κοµµένο και ραµµένο για το πέρασµα της αντιλα]κής πολιτι-
κής και της κάλυψης συνολικά του µεγάλου κεφαλαίου. ΠΑΣΚΕ - ∆ΑΚΕ σε κοινό
µπλοκ νοµιµοποίησαν σωµατεία και νόθους αντιπροσώπους που έχουν παραβιά-
σει κατάφωρα τα ίδια τους τα Καταστατικά. ΠΑΣΚΕ, ∆ΑΚΕ έχουν αναλάβει να παί-
ξει το ΕΚΠ το ρόλο του υποστηρικτή της αντιλα`κής κυβερνητικής επίθεσης µε την
καλλιέργεια της συναίνεσης και της υποταγής». Ξεκαθάρισε ότι: «∆εν µπορούν
να είναι µαζί οι δυνάµεις που έδωσαν µάχη για την επιτυχία της απεργίας της
17ης ∆εκέµβρη µε την εργατική αριστοκρατία, όπως η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ,
που έχει αναλάβει το ρόλο του εκπροσώπου του ΣΕΒ, το ρόλο του υπονοµευτή
των αγώνων των εργαζοµένων, το ρόλο του διασπαστή της ενότητας της εργα-
τικής τάξης και στις 17 ∆εκέµβρη απέκτησε επάξια και το ρόλο του απεργο-
σπάστη» και υπογράµµισε ότι το µόνο «ουσιαστικό που µπορεί να βγει από το
συνέδριο είναι να παρθεί απόφαση για απεργία στις 10 Φλεβάρη».

∆ίνοντας το σύνθηµα της αποχώρησης, ο Ν. Ξουράφης κάλεσε τους αντιπρο-
σώπους και τους εργαζόµενους να δώσουν την απάντησή τους, αφιερώνοντας την
πρώτη µέρα του συνεδρίου στην προετοιµασία της απεργίας. Στο κάλεσµα της
αποχώρησης, ανταποκρίθηκαν και αντιπρόσωποι που δεν ήταν της ∆ΕΣΚ. 

Την ώρα που µέσα στο ΕΚΠ ξεκινούσε η «παρωδία», έξω από το Κέντρο οι ερ-
γάτες, συσπειρωµένοι µε τις ταξικές δυνάµεις, ξεκινούσαν µαζική πικετοφορία,
στο κέντρο του Πειραιά. Με βροχή από συνθήµατα, όπου κυριαρχούσε το «Νόµος
είναι το δίκιο του εργάτη», και µε τις πικέτες στα χέρια, καλούσαν τους εργαζό-
µενους, αυτοαπασχολούµενους, µικρούς εµπόρους σε µαζική συµµετοχή στην
απεργιακή κινητοποίηση στις 10 του Φλεβάρη, που η επιτυχία της έδειξε ότι βρή-
καν ανταπόκριση.

(Συνέχεια από τη σελ. 1)
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Επί ποδός βρίσκονται οι κάτοικοι
της Ικαρίας, για να αντιµετωπί-

σουν τα τεράστια προβλήµατα που
προκαλεί στη συγκοινωνιακή σύν-
δεση του νησιού τους µε την ηπει-
ρωτική Ελλάδα, η πολιτική που
έχει µετατρέψει τις ακτοπλο`κές
συγκοινωνίες σε τσιφλίκι των εφο-
πλιστών. Το ένα και µοναδικό
πλοίο που προσεγγίζει στην Ικαρία
δεν µπορεί να καλύψει τις ανάγκες
του νησιού, ενώ το ένα από τα δύο
λιµάνια, αυτό του Αγίου Κηρύκου
που καλύπτει τη νότια πλευρά έχει
αποκλειστεί. Παρόµοια είναι η κα-
τάσταση και µε τις αεροπορικές
συγκοινωνίες.

Ο ∆ήµος Αγίου Κηρύκου, µε
οµόφωνη απόφαση του ∆ηµοτικού

Συµβουλίου,αναλαµβάνει µια
σειρά αγωνιστικές πρωτοβουλίες,
καλώντας σε συντονισµό δράσης
και τους άλλους τρεις δήµους της
επαρχίας, αυτούς του Ευδήλου,
Ραχών και Φούρνων. Ο αγωνιστι-
κός σχεδιασµός που έχει αποφα-
σιστεί προβλέπει συλλαλητήρια
στις 3 του Μάρτη στον Αγιο Κή-
ρυκο και στους Φούρνους, νησί
που επίσης απειλείται µε τον
εφιάλτη της αποµόνωσης, αφού
δεν υπάρχει τακτική ακτοπλο`κή
συγκοινωνία. Θα ακολουθήσουν
συγκεντρώσεις διαµαρτυρίας,
κλείσιµο υπηρεσιών των δήµων και
παράσταση διαµαρτυρίας αντι-
προσωπείας των δήµων στο
υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνι-

στικότητας και Ναυτιλίας και στο
Υποδοµών Μεταφορών και ∆ι-
κτύων.

∆ιεκδικούν την άµεση τακτική
αποκατάσταση της ακτοπλο`κής
σύνδεσης της Ικαρίας και των
Φούρνων. Την άµεση αποκατά-
σταση της αξιοπιστίας της αερο-
πορικής σύνδεσης της Ικαρίας.
Απρόσκοπτη τακτική ακτοπλο`κή
σύνδεση χειµώνα καλοκαίρι, µε
σύγχρονα πλοία, φτηνά εισιτήρια,
απρόσκοπτη καθηµερινή αεροπο-
ρική σύνδεση µε Αθήνα, επανα-
φορά των αεροπορικών ναύλων
της γραµµής στις τιµές που ίσχυαν
µέχρι το Νοέµβρη του 2009, απο-
κατάσταση του δηµόσιου χαρα-
κτήρα των αερογραµµών.

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΙΚΑΡΙΑΣ - ΦΟΥΡΝΩΝ
∆ιαδηλώνουν ενάντια στον αποκλεισµό

Η νέα φορολογική κλίµακα

ΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΝ
ΜΗΝΙΑΙΑ

ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
Ιδιοκτησία του Συλλόγου 

Ναυτεργατικής
Συνδικαλιστικής Κίνησης

Εκδότης: ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Υπεύθυνος σύµφωνα µε το νόµο:

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

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΗ «Ν»

Σπύρος – Κώστας, στη µνήµη του
αδικοχαµένου Φραδέλου Βαγγέλη   100€

Κουφουδάκης Μανώλης                     10€

Η Χ. Π. και ο Γ. Παπαγεωργίου,  
στη µνήµη του Γιώργου Τσιτσίλια      40€

Ραυτόπουλος Σπύρος 50€

Νταβάρας Ζήσης                                40€

Ασλής Βλαδίµηρος                             20€

Κανάρης Νικόδηµος                           40€
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ΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΝ3 Φλεβάρης 2010

Πραγµατοποιήθηκε στις 10
Φλεβάρη 2010, η ετήσια

τακτική Γενική Συνέλευση της
Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών
(ΕΕΕ), στη διάρκεια της οποίας
ο πρόεδρος κ. Θεόδωρος Βενιά-
µης, αναφέρθηκε στις εξελίξεις
στην ποντοπόρο ναυτιλία, µε
µια σειρά από κυνικές οµολο-
γίες,  χονδροειδέστατα ψέµατα
και απύθµενο θράσος. Η «Ναυ-
τεργατική» δηµοσιεύει και σχο-
λιάζει, ορισµένα αποσπάσµατα
από την οµιλία του προέδρου
της ΕΕΕ.

Θ. ΒΕΝΙΑΜΗΣ: «Με τις
εκλογές του Οκτωβρίου προέ-
κυψε µε την θέληση του ελληνι-
κού λαού νέα κυβέρνηση µε
διακηρυγµένο πρόγραµµα καινο-
τοµιών και µεταρρυθµίσεων….» 

► Πράγµατι η άρχουσα τάξη
επέλεξε το ΠΑΣΟΚ για το πέρα-
σµα άγριων αντιλαϊκών µέτρων,
αφού η σοσιαλδηµοκρατία έχει
πείρα στο να χειραγωγεί λαϊκές
δυνάµεις. Πάνω από ένα αιώνα τα
σοσιαλδηµοκρατικά κόµµατα
έχουν αποδειχθεί οι καλύτεροι
«υπηρέτες» του κεφαλαίου, φο-
ρώντας τη µάσκα του δήθεν υπε-
ρασπιστή των συµφερόντων των
«µη προνοµιούχων». Η εφηµε-
ρίδα το «Βήµα» στις 11/9/2009,
παραµονές των εκλογών ήταν
αποκαλυπτική: «Και βεβαίως δεν
είναι τυχαίο ότι τούτες τις µέρες
όλοι οι τραπεζίτες και οι επιχει-
ρηµατίες, µικροί και µεγάλοι, εύ-
χονται την αυτοδυναµία του
ΠΑΣΟΚ και προσβλέπουν στη
διακυβέρνηση του Γ. Παπαν-
δρέου».

Θ. ΒΕΝΙΑΜΗΣ:  «Η ναυτι-
λία δεν αποζεί από κρατικές ενι-
σχύσεις, αλλά κατακτά
αυτοτελώς τη θέση της σε µια
ανταγωνιστική διεθνή αγορά.
∆εν µεταθέτει τα προβλήµατά
της στο κοινωνικό σύνολο, αλλά
αντίθετα συνεισφέρει στο εθνικό
εισόδηµα. ∆εν αποζητά ‘διευκο-
λύνσεις’ από το πολιτικό δυνα-
µικό της χώρας, αλλά το καλεί
να ξεδιπλώσει στρατηγική αντί-
ληψη, συνειδητοποιώντας βαθιά
ποιος είναι ο µόνος τοµέας της
εθνικής οικονοµίας στον οποίο
η χώρα ασκεί ‘πρωταθλητι-
σµό’…».

► Προκλητικό Ψέµα. Τα
προνόµια είναι προκλητικά:
● Ανέξοδα αξιοποιούν µια τερά-
στια πανάκριβη υποδοµή. ● Ένας
ολόκληρος µηχανισµός διατίθεται
για την προώθηση των συµφερό-
ντων τους στους διεθνείς οργανι-
σµούς. ● Με χρήµατα του
ελληνικού λαού έχει κτιστεί η λι-
µενική και η λοιπή υποδοµή.
ΥΕΝ, Σχολές, Προξενικά Λιµε-
ναρχεία κ.λπ. ● Πάνω από 50 δισ.
ευρώ έδωσαν µόνο το 2009 σε
τραπεζίτες, εφοπλιστές, βιοµήχα-
νους. Ιδού λοιπόν «πού πήγαν τα
λεφτά» και για την ακρίβεια «πού
δίνουν τα λεφτά». 

Θ. ΒΕΝΙΑΜΗΣ: «Το µερί-
διο συµµετοχής της ποντοπόρου
ναυτιλίας στην ανάπτυξη της
εθνικής οικονοµίας, συναρτάται
ευθέως µε τον αριθµό των ναυ-
τιλιακών εταιριών που εγκαθί-
στανται στην Ελλάδα, οι οποίες
στο τέλος της δεκαετίας ανήλ-
θαν στις 1300….πρόοδος η
οποία θα µπορούσε να θεωρηθεί
πρόσηµο ενός δυναµικού ναυτι-
λιακού κέντρου, εφόσον βεβαίως
οι γενικές και ειδικές συνθήκες
το επιτρέψουν».

► Πως µπορεί να υπάρχει
ίχνος αλήθειας σε αυτό τον ισχυ-
ρισµό; Σε αντίθεση µε τον λαό
αυτοί: ● ∆εν πληρώνουν «µία»
για φόρους ● Εισπράττουν δυ-
σθεώρητα ποσά επιδοτήσεις.

● Σκανδαλώδεις χαριστικές ρυθ-
µίσεις των οφειλόµενων εισφο-
ρών προς ΝΑΤ. ● Παίρνουν
θαλασσοδάνεια - δανεικά και
αγύριστα.  ● Οι θέσεις εργασίας
ναυτεργατών µε συγκροτηµένα
δικαιώµατα, σε όλες τις κατηγο-
ρίες πλοίων, το 1981 ήταν
87.000, ενώ το 2009 περίπου
19.770. Αυτά είναι ορισµένα
µόνο από τα προνόµια που τους
έχουν εξασφαλίσει µέχρι τώρα
διαχρονικά ΠΑΣΟΚ, Ν∆ και ΕΕ
και ετοιµάζονται και άλλα.

Θ. ΒΕΝΙΑΜΗΣ: «Τον περα-
σµένο χρόνο, οι σχέσεις µε την
πλευρά της ναυτεργασίας υπήρ-
ξαν όπως πάντα, γόνιµες στο
πλαίσιο εποικοδοµητικού διαλό-
γου. Η υπογραφή της νέας συλ-
λογικής σύµβασης νοµίζω πως
αντανακλά τον σεβασµό του κοι-
νού και του αµοιβαίου συµφέρο-
ντος. Και µάλιστα σε περίοδο
που η αναπροσαρµογή των απο-
δοχών των απασχολουµένων στη
στεριά, κινείται συγκριτικά, σε
χαµηλά επίπεδα».

►  Ενώ οι ποντοπόροι εφο-
πλιστές ένα χρόνο πριν δήλωναν
ότι η κερδοφορία τους δεν έχει
ιστορικό προηγούµενο από την
εκτίναξη της ναυλαγοράς τα τε-
λευταία χρόνια και δεν έβρισκαν
ναυπηγεία για νέες κατασκευές
πλοίων. ∆εν δίστασαν να επικα-
λεστούν την οικονοµική κρίση
προτείνοντας για το 2009 µηδενι-
κές αυξήσεις και στη συνέχεια
1%. Μετά από ένα άθλιο παζάρι
και εκφυλιστικές διαδικασίες,
στις 26 Οκτώβρη, η υποταγµένη
στα κελεύσµατα των εφοπλιστών
πλειοψηφία της διοίκησης της
ΠΝΟ, απεµπολώντας όλα τα αι-
τήµατα των ναυτεργατών, συµ-
φώνησε µε τους ποντοπόρους
εφοπλιστές, να υπογραφεί Συλλο-
γική Σύµβαση για το 2009 µε αύ-
ξηση µόλις 3,5%, και βέβαια
µόνο για τους 4 – 6 ναυτεργάτες
που έχουν αποµείνει µε συγκρο-
τηµένα δικαιώµατα. Για το υπό-
λοιπο πλήρωµα ισχύουν
µεσαιωνικές εργασιακές σχέσεις
και ο µισθός του δουλεµπορικού
κυκλώµατος. 

Θ. ΒΕΝΙΑΜΗΣ: «Το 2009
είχαµε και µια επιτυχία που δι-
καιολογεί αισιοδοξία για την
αντιµετώπιση του προβλήµατος
του έµψυχου δυναµικού, τουλά-
χιστον στο εγγύς µέλλον. Πρό-
κειται για την καµπάνια
προσέλκυσης νέων στο ναυτικό
επάγγελµα που για δεύτερη
φορά, πραγµατοποιήσαµε σε πα-
νελλήνια κλίµακα, από την τηλε-
όραση και το INTERNET και
είχε αξιόλογο αποτέλεσµα».

►  Τα οξυµµένα προβλήµατα
της Ναυτικής Εκπαίδευσης είναι
γνωστά και οφείλονται στη
διαρκή, διαχρονική υποβάθµιση
της από όλες τις µέχρι σήµερα κυ-
βερνήσεις. Αυτό που βιώνουν οι
σπουδαστές των Ακαδηµιών
Εµπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)
είναι η περιπλάνηση για εύρεση
εργασίας προκειµένου να πραγ-
µατοποιήσουν τα εκπαιδευτικά
τους ταξίδια. Κανένας σχεδια-
σµός δεν γίνεται ανά σχολή και
συνολικά από το ΥΕΝ και την
ΕΕΕ για την άµεση εξασφάλιση
θέσεων εργασίας, όπως προβλέ-
πεται και από το Π.∆. 251/99
(αρ.2 παρ.3). Ενώ οι ∆όκιµοι
Σπουδαστές των ΑΕΝ αναγκάζο-
νται να δουλεύουν σαν τζόβενα,
ναύτες, καµαρότοι, µηχανοδηγοί
κ.α., µακριά από το αντικείµενο
που καλούνται να εκπαιδευτούν,
αµείβονται µε το εξευτελιστικό
ποσό των 880 ευρώ το µήνα
µικτά, το οποίο αντίστοιχα κατα-
βάλλεται µε επιδότηση στους
εφοπλιστές! 

Τα µέτρα, τα οποία ανακοινώθη-
καν για την κοινωνική ασφάλιση

αν και προετοιµάστηκαν από τους
αντιασφαλιστικούς νόµους Σιούφα -
Ρέππα - Πετραλιά, συνιστούν εκ βά-
θρων σαρωτικές αλλαγές σε ό,τι έχει
αποµείνει από τον κοινωνικό χαρα-
κτήρα της Ασφάλισης. Συγκεκρι-
µένα: 

1) Καταργείται η κατώτατη σύ-
νταξη, των 486 € για το ΙΚΑ  και
µέχρι 900 €, ανάλογα µε το ταµείο.
Στη θέση της η κυβέρνηση καθιερώ-
νει τη λεγόµενη βασική σύνταξη για
όλους, που θα είναι στο ύψος ενός
προνοιακού βοηθήµατος. Ακόµα και
αυτή όµως η σύνταξη θα εξαρτάται
από το ύψος των εισφορών όλων
των εργαζοµένων στα ασφαλιστικά
Ταµεία, την κρατική χρηµατοδότηση
και το σύνολο των δικαιούχων. Αυτό
δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση
να µειώσει γρήγορα το ύψος ακόµα
και αυτής της χαµηλής βασικής σύ-
νταξης. 

2) ∆ιακηρυγµένος στόχος της
κυβέρνησης είναι η αύξηση της
µέσης ηλικίας συνταξιοδότησης
κατά δυο έτη µέχρι το 2015: 

● Με την αλλαγή του τρόπου
υπολογισµού της σύνταξης. Οι πολύ
χαµηλές συντάξεις θα αναγκάζουν
την πλειοψηφία των συνταξιούχων
να εργάζονται µέχρι τα βαθιά γερά-
µατα, είτε για να συµπληρωθεί το ει-
σόδηµα, είτε για να αυξηθεί η
σύνταξη. 

● Η αύξηση των ορίων ηλικίας
θα επιτευχθεί µε τη γενίκευση της
ποινής που θα µειώνει κατά 6% το
χρόνο τη σύνταξη όσων συνταξιοδο-
τούνται πριν από τη συµπλήρωση
του γενικού ορίου.

● Με την εξαίρεση εκατοντάδων
χιλιάδων εργαζοµένων από τη λίστα
των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγ-
γελµάτων, καθώς και µε τη δραστική
µείωση των παροχών, όσων επαγ-
γελµάτων παραµένουν στη λίστα. 

● Με την καρατόµηση των ανα-
πηρικών συντάξεων, που κρύβεται
πίσω από τις διακηρύξεις για ένταξη

των αναπήρων «στην αγορά εργα-
σίας». πτωχοκοµείου, που είναι το
ύψος µιας αναπηρικής σύνταξης. 

● Με την κατάργηση όσων
έχουν αποµείνει από τα λεγόµενα
ώριµα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα,
όπως η εξίσωση των ορίων ηλικίας
συνταξιοδότησης ανδρών και γυναι-
κών στο ∆ηµόσιο.

3) Η κυβέρνηση προωθεί ρυθµί-
σεις για τη διαδοχική ασφάλιση, που
συναρτώνται µε την επέκταση της
εργασιακής περιπλάνησης, µε βάση
τα συµφέροντα του κεφαλαίου, που
σηµαίνει επέκταση της ανασφάλι-
στης εργασίας. Το βέβαιο είναι, ότι
η ληστεία σε βάρος των ασφαλισµέ-
νων θα συνεχιστεί, αφού µε βάση δι-
κούς τους υπολογισµούς οι
συντάξεις από τη διαδοχική ασφά-
λιση θα είναι µειωµένες περίπου
30%. 

4) Η κυβέρνηση βασιζόµενη
στους νόµους Ρέππα και Πετραλιά
προωθεί «ενοποιήσεις» Ταµείων.

Mέσω συµψηφισµού ελλειµµά-
των διαφορετικών Ταµείων, θα
επέλθει συρρίκνωση των δικαιωµά-
των του συνόλου των ασφαλισµένων
και στη σύνταξη και στις παροχές
Υγείας. Με τα λεγόµενα «βιώσιµα
σχήµατα» επιδιώκεται η µετεξέλιξη
των Ταµείων σε επαγγελµατικά,

ώστε το κράτος να απαλλαγεί µια για
πάντα από οποιεσδήποτε εγγυήσεις
για την απόδοση συντάξεων και να
παραδοθεί τµήµα των εισφορών των
εργαζοµένων στα αρπακτικά του κε-
φαλαίου, µε το τζογάρισµα στο χρη-
µατιστήριο. 

5) Οι «δοµικές αλλαγές» που
επισπεύδει η κυβέρνηση επεκτείνουν
τη λεηλασία των αποθεµατικών. 

Αίρουν και τους ελάχιστους πε-
ριορισµούς, που υπήρχαν για το τζο-
γάρισµα των αποθεµατικών στο
χρηµατιστήριο. 

Εκθέτουν σε ακόµα µεγαλύτερο
κίνδυνο τις εισφορές των εργαζοµέ-
νων. 

Τα αποθεµατικά των Ταµείων
από το 1950 έχουν καταληστευτεί
από το µεγάλο κεφάλαιο µε τις πολι-
τικές όλων των κυβερνήσεων. Υπο-
λογίζεται, ότι έχουν κλαπεί πάνω
από 50 δις ευρώ. 

6) Οι ρυθµίσεις «για την πάγια
ρύθµιση χρεών» καθιερώνουν και
νοµιµοποιούν το χάρισµα δισεκα-
τοµµυρίων ευρώ σε επιχειρηµατίες
που φοροδιαφεύγουν, στερώντας
από τα Ταµεία δισεκατοµµύρια ευρώ
που τα φορτώνονται εν συνεχεία οι
εργαζόµενοι στις πλάτες τους. 

7) Το ενιαίο και καθολικό Σύ-
στηµα Υγείας που προπαγανδίζει η
κυβέρνηση, σηµαίνει τον περιορισµό
της κρατικής συµµετοχής στις δαπά-
νες Υγείας σε ένα ελάχιστο, υποβαθ-
µισµένο επίπεδο για όλους τους
εργαζόµενους, όπως ακριβώς γίνεται
και µε τη βασική - προνοιακή σύ-
νταξη. Αυτό υπηρετεί ο διαχωρισµός
του κλάδου Υγείας από το συνταξιο-
δοτικό σύστηµα. Πρόκειται για πα-
ραπέρα εµπορευµατοποίηση της
Υγείας, της λειτουργίας των δηµό-
σιων µονάδων Υγείας ως επιχειρή-
σεων, στις υγειονοµικές υπηρεσίες
των οποίων οι εργαζόµενοι θα έχουν
πρόσβαση πληρώνοντας επιπλέον ει-
σφορές στα Επαγγελµατικά Ταµεία,
στις επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλι-
σης και µε ζεστό χρήµα. 

Κυνισµός - ψέµατα - θράσος από την
Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών

Το σχέδιο για το βοµβαρδισµό των εργατικών λαϊκών δικαιωµάτων 
από «στεριά,  θάλασσα και  αέρα»,  για το ολοκληρωτικό γκρέµισµα της 
κοινωνικής ασφάλισης και  των συντάξεων,  το είχαν έτοιµο από καιρό

Ηφετινή 8 του Μάρτη είναι µια ξεχωριστή ιστο-
ρική επέτειος. Κλείνουν 100 χρόνια από τότε

που η Γερµανίδα Κλάρα Τσέτκιν, µια από τις µε-
γαλύτερες γυναικείες φυσιογνωµίες του παγκό-
σµιου εργατικού επαναστατικού κινήµατος,
πρότεινε και υιοθετήθηκε στη Β' ∆ιεθνή Συνδιά-
σκεψη των σοσιαλιστριών γυναικών να εορτάζεται
κάθε χρόνο αυτή η µέρα ως επέτειος για την ηρω-
ική θυσία των απεργών εργατριών γυναικών που
έγινε στις 8 Μάρτη 1857 στη Νέα Υόρκη.

Η απεργία της 8ης του Μάρτη 1857 ήταν από
τις πιο σηµαντικές στιγµές του παγκόσµιου εργατι-
κού κινήµατος, γιατί έβαζε στην πρώτη γραµµή το
ζήτηµα της πάλης κατά των φυλετικών διακρίσεων,
κατά της ανισοτιµίας ανδρών και γυναικών, και µά-
λιστα σε συνδυασµό µε τον αγώνα ενάντια στην εκ-

µετάλλευση. 
Ο καπιταλισµός δεν µπορεί να δώσει την πραγ-

µατική ισοτιµία, γιατί ακριβώς αυτή έρχεται σε
αντίθεση µε τον εκµεταλλευτικό του χαρακτήρα. Η
θέση της γυναίκας στο σύγχρονο καπιταλιστικό
κόσµο παραµένει ανισότιµη, παρά τη θεσµική εξί-
σωση, που δεν έχει αναιρέσει ολοκληρωτικά τις
κοινωνικές προκαταλήψεις και τις γενικότερες δια-
κρίσεις σε βάρος των γυναικών της εργατικής τάξης
και των λαrκών στρωµάτων.

Οι γυναίκες δε συνιστούν ούτε τάξη, ούτε ένα
ενιαίο στρώµα. Αυτές που έχουν αντικειµενικό
συµφέρον από τη ριζική λύση του προβλήµατος
είναι οι γυναίκες που ανήκουν στην εργατική τάξη,
την τάξη που σε κοινή δράση µε τους µικρούς αυ-
τοαπασχολούµενους και τους φτωχούς αγρότες θα

απελευθερώσει την κοινωνία από κάθε µορφής εκ-
µετάλλευση. Λόγω της θέσης τους στην εκµεταλ-
λευτική κοινωνία, η προοπτική των γυναικών είναι
δεµένη µε το σοσιαλισµό. 

Στις χώρες που οικοδοµήθηκε ο σοσιαλισµός
έγινε ένα άλµα για την ισοτιµία της γυναίκας και
µάλιστα σε χώρες που υπήρχε βαριά κληρονοµιά
οικονοµικής, µορφωτικής και πολιτιστικής καθυ-
στέρησης, προκαπιταλιστικών κοινωνικών σχέσεων
και αναχρονιστικών αντιλήψεων. Οι κατακτήσεις
των γυναικών στις χώρες του σοσιαλισµού δεν
έχουν καµία σύγκριση µε τις όποιες κατακτήσεις
απέσπασε το εργατικό και γενικότερο λαrκό κί-
νηµα στις χώρες του καπιταλισµού, ακόµα και στις
πιο αναπτυγµένες. 

Η νίκη της αντεπανάστασης χειροτέρευσε τους

όρους της πάλης των γυναικών και χρησιµοποιεί-
ται από τα αστικά κόµµατα και τον οπορτουνισµό
για την υποταγή στο σύστηµα.  

Η σύγχρονη πολιτική του κεφαλαίου, που υπη-
ρετούν τα αστικά κόµµατα στην Ελλάδα, ΠΑΣΟΚ,
Ν∆,  αλλά  και  το  ΛΑ.Ο.Σ.,  µε  τη  συναίνεση  του
οπορτουνισµού όπως  εκφράζεται από  τον
ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ,  στο όνοµα  της  ισότητας και  µε
πρόσχηµα  την

οικονοµική καπιταλιστική κρίση, εντείνει την
επίθεση στα εργασιακά, ασφαλιστικά και κοινω-
νικά δικαιώµατα της εργατικής τάξης και των λαr-
κών στρωµάτων, µε µεγαλύτερα θύµατα τις
γυναίκες και τη νεολαία.

Η φετινή 8 του Μάρτη απαιτεί να έλθουν στην
επιφάνεια τα χρόνια προβλήµατα των γυναικών και

η στρατηγική του κεφαλαίου, που ήδη έχει πάρει
την εκδίκησή του για τις κατακτήσεις που απέσπα-
σαν οι γυναίκες, για τις παραχωρήσεις που έκανε.

Σήµερα υπάρχουν σοβαρές προsποθέσεις στην
Ελλάδα, ώστε σε ολόκληρη τη χρονιά του 2010 να
προβληθεί ο κοινωνικοπολιτικός χαρακτήρας του
γυναικείου ζητήµατος. Να αναπτυχθούν πολύµορ-
φες αγωνιστικές δραστηριότητες εναντίον των νέων
σκληρών µέτρων που παίρνονται στο όνοµα της οι-
κονοµικής καπιταλιστικής κρίσης. Τα µέτρα αυτά
θα έχουν ιδιαίτερα οδυνηρές συνέπειες για τις κο-
πέλες, τις νέες γυναίκες, τις εργαζόµενες, τις αυτο-
απασχολούµενες, τις αγρότισσες, άρα οδυνηρές
συνέπειες για την εργατική, λαrκή, αγροτική οικο-
γένεια, συνολικά για το λαό.

Οθεσµός των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ), εθνικών ή
κλαδικών, είναι εδώ και πολλά χρόνια µια κατάκτηση του εργατικού

κινήµατος. Μέσα από τις ΣΣΕ κατοχυρώνεται  -όσο αυτό είναι δυνατόν
σε ένα οικονοµικό πολιτικό σύστηµα ταξικό και γι’ αυτό βάρβαρο και ξε-
περασµένο- η κατώτερη τιµή/βαθµίδα πώλησης της εργατικής δύνα-
µης, οι ιδιαίτερες αµοιβές, το ασφαλιστικό, ο τοµέας υγείας, παιδείας,
γενικά ότι αφορά τη ζωή του εργάτη στον χώρο της εργασίας και έξω
από αυτόν.

Ακόµη και αυτές οι Συλλογικές Συµβάσεις, που κατοχυρώνουν µόνο
την ελάχιστη αµοιβή, τις περισσότερες φορές καταπατούνται από τους
εργοδότες αν και τις έχουν αποδεχτεί, αποδεικνύοντας έτσι ότι ο µε-
µονωµένος εργάτης όχι µόνο δεν είναι σε θέση να διαπραγµατευθεί
την πώληση της εργατικής του δύναµης αλλά ούτε να υπερασπίσει τα
κεκτηµένα δικαιώµατά του, που απορρέουν από την ΣΣΕ.

∆εν είναι τυχαίο που στη σηµερινή συγκυρία των καπιταλιστικών
αναδιαρθρώσεων, του κυβερνητικού προγράµµατος σταθερότητας,
ένας από τους
πρώτους στό-
χους που θέτει
η COMMIS-
SION στις κυ-
βερνήσεις της
Ε.Ε. είναι η κα-
τάργηση των
Σ υ λ λ ο γ ι κ ώ ν
Συµβάσεων .
Ξέρουν ότι αν
χ τ υ π ή σ ο υ ν
αυτόν τον
θεσµό θα επι-
φέρουν µε-
γάλη µείωση
της τιµής πώ-
λησης της εργατικής δύναµης και των λοιπών υποχρεώσεων, που ανα-
λαµβάνει η εργοδοσία µέσα από τις ΣΣΕ.

Το ταξικό εργατικό κίνηµα όχι µόνο πρέπει να υπερασπίσει αυτόν
τον θεσµό αλλά µέσα από την πάλη για τις Συλλογικές Συµβάσεις να
αναδείξει και να παλέψει για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών
της εργατικής λα`κής οικογένειας.

Η θέση του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισµού ότι οι διεκ-
δικήσεις πρέπει να φτάνουν µέχρι εκεί που αντέχει το σύστηµα, από τη
µια αναδείχνει την ανηθικότητα των εκφραστών του, των εργατοπατέ-
ρων, γιατί παραιτούνται από το καθήκον τους για υπεράσπιση των συµ-
φερόντων των εργαζοµένων και υπερασπίζονται τα συµφέροντα των
εργοδοτών τους, και απ’ την άλλη αποδεικνύει πόσο περιορισµένα είναι
τα όρια αντοχής του εκµεταλλευτικού συστήµατος που υπερασπίζο-
νται, και που βασίζεται στην εκµετάλλευση της εργατικής δύναµης των
πολλών από την οικονοµική ολιγαρχία. 

«Φύλλο συκής» η απόφαση της ΠΝΟ
για 24ωρη απεργία µόνο στον Πειραιά

Αν όλα αυτά φαίνονται γενικά, οι ναυτεργάτες πρέπει να γνωρίζουν
ότι οι αξιώσεις, που προβάλλουν οι εφοπλιστές χωρίς περιστροφές

είναι: Κατάργηση των οργανικών συνθέσεων, των Συλλογικών Συµβά-
σεων Εργασίας, του δεκάµηνου επάνδρωσης των ακτοπλο`κών πλοίων,
του πιστοποιητικού ελληνοµάθειας, «ελευθερία» πρόσληψης ναυτερ-
γατών µε µισθούς από τη χώρα που προέρχονται, οι ασφαλιστικοί ορ-
γανισµοί των ναυτεργατών να υπαχθούν στο υπουργείο Εργασίας.

Το «ξεσάλωµα» των ακτοπλόων εφοπλιστών είναι µέρος της σφο-
δρής και χωρίς προηγούµενο επίθεσης στην οποία έχει επιδοθεί συνο-
λικά το εφοπλιστικό κεφάλαιο, αξιοποιώντας την κρίση, σε βάρος του
συνόλου των εναποµεινάντων ναυτεργατικών δικαιωµάτων και µε «εφό-
διο» την πολιτική της Ευρωπα`κής Ένωσης (κανονισµός 3577/92), της
κυβέρνησης και των άλλων κοµµάτων της ευρωυποταγής. Η έφοδος
του µεγάλου κεφαλαίου και του πολιτικού του προσωπικού είναι ενιαία
σε βάρος των εργατών της στεριάς και της θάλασσας.

Πώς αντιδρά η πλειοψηφία της ΠΝΟ απέναντι σε αυτή την πρωτο-
φανή σε αγριότητα επίθεση εναντίον των ναυτεργατικών συµφερόντων;
Όπως η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ και του ΕΚΠ. Οι παρατάξεις ΠΑΣΚΕ,
∆ΑΚΕ, «Αυτόνοµη Παρέµβαση» «αναπτύσσουν» και στο ναυτεργατικό
συνδικαλιστικό κίνηµα «δράση» τέτοια που να διευκολύνει την επέλαση
του κεφαλαίου. Ειδικά αυτή την περίοδο επιδιώκουν να καλλιεργήσουν
στους ναυτεργάτες την αυταπάτη ότι αυτοί «είναι µέσα σε προστατευ-
τική γυάλα» και δεν πρόκειται να τους πλήξουν όλα όσα προωθούνται
για τους εργαζόµενους της στεριάς. 

Επιχειρούν δηλαδή να αποµονώσουν τους ναυτεργάτες από το ερ-
γατικό κίνηµα, να υπονοµεύσουν την ανάγκη οργάνωσης για να απο-
κρούσουν την επίθεση εναντίον τους, να ανακόψουν την ανάπτυξη της
ταξικής πάλης. Τελευταία απόδειξη, η απόφαση αυτής της πλειοψη-
φίας να κηρύξει η ΠΝΟ απεργία στις 24 Φλεβάρη, µόνο µέσα στο λιµάνι
του Πειραιά -δηλαδή χρησιµοποίησαν σαν «φύλλο συκής» την απεργία
που ήδη είχαν κηρύξει τα ταξικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ-
υπονοµεύοντάς την µάλιστα και µε το πλαίσιο διεκδικήσεων - κορο`δία.

Οι ναυτεργάτες ένα δρόµο έχουν να ακολουθήσουν. Αυτόν που δεί-
χνουν τα ταξικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, οι δυνάµεις της ΝΣΚ,
του ΠΑΜΕ. Αποµόνωση των υποταγµένων παρατάξεων, οργάνωση δυ-
νάµεων, µετατροπή των πλοίων σε κάστρα της ταξικής πάλης. Η απερ-
γία της Τετάρτης, η µαζική συµµετοχή των ναυτεργατών κάτω από τις
σηµαίες του ΠΑΜΕ, έδειξε ότι µπορούµε να οικοδοµήσουµε ένα γιγά-
ντιο ταξικό µέτωπο, που όχι µόνο θα µπορεί να αµυνθεί αλλά και να επι-
βάλλει το πλαίσιο διεκδίκησης του ΠΑΜΕ, που απαντάει στις σύγχρονες
ανάγκες της λα`κής οικογένειας.

Για τέτοιες Συλλογικές Συµβάσεις πρέπει να παλέψουν οι ναυτερ-
γάτες και όχι για συµβάσεις σκλαβιάς και υποταγής. Στην ταξική πάλη
βρίσκεται η προοπτική και η λύση για µια αξιοπρεπή ζωή, µέχρι την ορι-
στική λύση που είναι η κατάργηση της εκµετάλλευσης ανθρώπου από
άνθρωπο.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ  ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ή ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΚΛΑΒΙΑΣ-ΥΠΟΤΑΓΗΣ;

Το ΚΚΕ για τις εξελίξεις στο ασφαλιστικό 

Στο όνοµα της ισότητας των φύλλων αυξάνουν την ανισοτιµία των γυναικών

Είναι ψέµα ότι αυτή η άκρως
επιθετική αντιλαϊκή πολιτική

επιβλήθηκε στην κυβέρνηση από
την ΕΕ, χωρίς τη θέληση της κυ-
βέρνησης. Την είχαν συναποφασί-
σει και τώρα στηρίζονται και
αλληλοβοηθιούνται. Η σηµερινή
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, όπως και
οι προηγούµενες της Ν∆ και του
ΠΑΣΟΚ, πορεύεται µε κριτήριο
τα στρατηγικά συµφέροντα και τις
επιλογές της ελληνικής πλουτο-
κρατίας, που βρίσκονται σε κοινή
κατεύθυνση µε αυτά του ευρωπαϊ-
κού κεφαλαίου. 

Το ΚΚΕ σηµαίνει συναγερµό,
µπροστά στον πόλεµο που κήρυξε

στο λαό η κυβέρνηση σε συνεργα-
σία µε τα άλλα αστικά κόµµατα
και την ΕΕ και ο οποίος, αν δεν
αντιµετωπιστεί άµεσα, θα έχει
δραµατικές συνέπειες στη ζωή
του.  

Τα λαϊκά στρώµατα πρέπει να
συνειδητοποιήσουν ότι τα κύµατα
των αντεργατικών µέτρων δεν θα
σταµατήσουν. Θα διαδέχονται το
ένα το άλλο χωρίς έλεος, αν δεν
υψωθεί έγκαιρα ένα ισχυρό λαϊκό
τείχος αντιµονοπωλιακής συµµα-
χίας και αντεπίθεσης. 

Ο πατριωτισµός της εργατικής
τάξης και των άλλων λαϊκών
στρωµάτων είναι να πουν ένα

ασυµβίβαστο ΟΧΙ στη συναίνεση
και στην υποταγή. Να απαντήσουν
αποφασιστικά: 

Καµία θυσία για την πλουτο-
κρατία, για τα κέρδη της, για
την ανταγωνιστικότητά της. 

Οι αξιώσεις του κεφαλαίου
δεν αποτελούν εθνικό στόχο, όπως
υποστηρίζουν η κυβέρνηση, η Ν∆
και το ΛΑΟΣ. Αποτελούν έκ-
φραση του ταξικού του συµφέρο-
ντος. Στην ταξική κοινωνία τα
πραγµατικά εθνικά συµφέροντα
ταυτίζονται µε το συµφέρον της
εργατικής τάξης και των λαϊκών
στρωµάτων. 

Σαρωτικές αλλαγές σε ό,τι έχει αποµείνει

Το ΚΚΕ υπογραµµίζει ότι κανένας
εργαζόµενος δεν θα βγει αλώβη-

τος από αυτή την επίθεση. Ούτε οι
συνταξιούχοι θα µείνουν στο απυρό-
βλητο. Η γήρανση, σύµφωνα µε τους
«ειδικούς» του Υπουργείου, είναι
«κόστος», αφού η επίκληση των ελ-
λειµµάτων είναι η µόνιµη επωδός για
τη χορήγηση των συντάξεων πείνας. 

Η πρόσφατη πρόταση νόµου του
ΚΚΕ στη Βουλή για το Ασφαλιστικό,
που καταψηφίστηκε από το ΠΑΣΟΚ,
τη Ν∆ και το ΛΑΟΣ, ενδεικτικά πε-
ριέχει: 

∆ηµόσιο, υποχρεωτικό σύστηµα
κοινωνικής ασφάλισης για όλους.
Κατώτερη σύνταξη 1.120 €. Γενικά
όρια συνταξιοδότησης 60 για τους
άντρες και 55 για τις γυναίκες. Μει-
ωµένα κατά 5 έτη για τα Βαρέα και
Ανθυγιεινά αντίστοιχα για άντρες και
γυναίκες.

∆ηµόσιο, δωρεάν, αποκλειστικά

χρηµατοδοτούµενο από τον κρατικό
προϋπολογισµό, σύστηµα υγείας.
Κατάργηση της επιχειρηµατικής δρα-
στηριότητας στην υγεία και την πρό-
νοια. Κατάργηση των προϋποθέσεων
για την ανανέωση των βιβλιαρίων
ασθενείας.

Πέρα από τις ευθύνες του
ΠΑΣΟΚ, της Ν∆ και του ΛΑΟΣ ευ-
θύνη έχουν και οι δυνάµεις του ΣΥΝ/
ΣΥΡΙΖΑ, αφού στηρίζουν το ευρωε-
νωσιακό οικοδόµηµα, που προώθησε
όλα αυτά τα χρόνια πολιτικές που
έπληξαν τα θεµέλια του κοινωνικού
χαρακτήρα της Ασφάλισης. 

Οι δηλώσεις κυβερνητικών στε-
λεχών, ότι δε θα θιγούν ώριµα συ-
νταξιοδοτικά δικαιώµατα είναι πέρα
για πέρα ψευδείς, όπως συνέβαινε
πάντα στο παρελθόν. Στόχος τους
είναι να διασπάσουν τους εργαζόµε-
νους σε παλιούς και νέους, σε εργα-
ζόµενους στο δηµόσιο και στον

ιδιωτικό τοµέα. 
Να γίνει καθολικό αίτηµα η

απόσυρση άµεσα των σχεδίων της
κυβέρνησης και να δυναµώσει η
πάλη για ένα σύγχρονο κοινωνικό
ασφαλιστικό σύστηµα. Υπάρχουν
όλες οι υλικές προϋποθέσεις για
την ικανοποίηση των σύγχρονων
αναγκών της λαϊκής οικογένειας. 

Πρέπει τώρα να δηµιουργηθεί
ένα ισχυρό µαζικό κίνηµα, στην κα-
τεύθυνση της ανατροπής της αντι-
λαϊκής πολιτικής και των
οικονοµικών της στηριγµάτων. Αγώ-
νας που πρέπει να συνδεθεί µε το
ώριµο και επιτακτικό αίτηµα για ανά-
πτυξη προς όφελος του λαού και όχι
των µονοπωλίων, για λαϊκή εξουσία
και οικονοµία. Επιβεβαιώθηκε ότι
είναι δύο οι δρόµοι ανάπτυξης της
ελληνικής κοινωνίας: 

Ή µε τα µονοπώλια ή µε το λαό. 

Κανένας εργαζόµενος ή συνταξιούχος δεν εξαιρείται

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
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Συνάδελφοι Ναυτεργάτες, είναι ψέµα ότι αυτή
η άκρως επιθετική αντιλαrκή πολιτική επιβλή-

θηκε στην κυβέρνηση από την Ευρωπαrκή
Ένωση, χωρίς αυτή να το θέλει. Αυτό το πρωτο-
φανές µπαράζ αντεργατικών µέτρων το είχαν συ-
ναποφασίσει, ήταν έτοιµο από καιρό. Η
οικονοµική κρίση αξιοποιείται για να τα επιταχύ-
νουν. Τα ίδια µέτρα παίρνονται σε όλες τις χώρες
της ΕΕ και στις ΗΠΑ. Κινδυνολογούν το ίδιο πα-
ντού.

Και όταν οι αντιδράσεις των εργατικών κινη-
τοποιήσεων δεν µπορούν να κρυφτούν, να απο-
σιωπηθούν τότε ένα τµήµα εξαγορασµένων από τ’
αφεντικά δηµοσιογράφων των αστικών Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης αναλαµβάνουν τον γνωστό
άθλιο ρόλο τους να διαστρεβλώνουν και να συκο-
φαντούν τους αγώνες µας. Μέχρι µαrµού δηµο-
σκοπήσεις φτιάχνουν, σύµφωνα µε τις οποίες οι
εργάτες, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, επικροτούν
τα άγρια αντιλαrκά µέτρα ως «αναγκαία»!

Όλοι µαζί, οι εκπρόσωποι από το πολιτικό και
συνδικαλιστικό προσωπικό που τρέχει πίσω από
τις ανάγκες του κεφαλαίου, έδωσαν τα «ρέστα»
τους στην εξαπάτηση του λαού, προσπαθούν να
µας πείσουν όχι µόνο να µην αντιδράσουµε, αλλά
συνειδητά να συναινέσουµε στη σφαγή των δικαι-
ωµάτων µας. 
Ο Γ. Παπανδρέου µας κάλεσε να αποδεχτούµε,

ότι «εθνικό χρέος µας» είναι:
•Να επιδοτεί ο άνεργος τον εργοδότη για να

τον προσλάβει. • Να µειωθεί ο µισθός µας, να δε-
χθούµε την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων,
την επέκταση της «µαύρης» ανασφάλιστης εργα-
σίας. • Να δουλεύουµε περισσότερα χρόνια για
λιγότερη σύνταξη. • Να δεχθούµε σαν «εθνικό
καθήκον» την  πρόσθετη φορολογική αφαίµαξη

του εισοδήµατος µας. 
Τους απαντάµε ότι οι εργαζόµενοι δεν αι-

σθανόµαστε καµιά «κοινή υποχρέωση» να θυ-
σιαστούµε για τα ταξικά συµφέροντα των
πλουτοκρατών. Για να βγει από την κρίση το κε-
φάλαιο αλώβητο και ακόµα πιο κερδοφόρο. 

Είναι µεγάλης σηµασίας ο συντονισµένος
αγώνας µέσα από τις γραµµές του ΠΑΜΕ  για:

•∆ουλειά για όλους µε πλήρη δικαιώµατα.
•Ίση αµοιβή για ίση εργασία, πάταξη της
«µαύρης» και ανασφάλιστης εργασίας.
Συνδικαλιστική εκπροσώπηση, για όλους τους
ναυτεργάτες.•Επιδότηση όλων των ανέργων
χωρίς προsποθέσεις και περιορισµούς, για όλη τη
διάρκεια της ανεργίας. •Επίδοµα ανεργίας 1.120
ευρώ. • Υπολογισµό του χρόνου ανεργίας σαν

συντάξιµου χρόνου. • Κατώτερος µισθός 1.400
ευρώ και κατώτερη σύνταξη 1.120 ευρώ. • Πλήρη
Ιατροφαρµακευτική κάλυψη. 

Αυτό το πλαίσιο µπορεί να ανακουφίσει
αυτούς που έχουν χτυπηθεί ή θα χτυπηθούν από
την ανεργία και αυτό µπορεί να γίνει βάση µιας
πλατιάς, λαrκής συσπείρωσης.           

Η «Επιτροπής Ανέργων Ναυτεργατών»,
καταδικάζει τη θέση της νόθας πλειοψηφίας της
ΠΝΟ,  για  ίδρυση  «Ανεξάρτητου  Ειδικού  Τα-
µείου  Ανεργίας Ελλήνων ναυτεργατών». 

Η πάγια θέση των ναυτεργατών, των ταξικών
σωµατείων ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ είναι:

• Αποστρατικοποίηση του ΓΕΝΕ, η πλειοψηφία
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να αποτελείται από εκ-
προσώπους των αντιπροσωπευτικών ναυτεργατικών

ενώσεων. • Χτύπηµα της µεσιτείας και του δουλε-
µπορίου. Να απαγορευτεί κάθε διαµεσολάβηση ναυ-
τικών πρακτορείων, φυσικών ή νοµικών προσώπων
µε το δικαίωµα στην εργασία. • Η ναυτολόγηση να
γίνεται αποκλειστικά µέσω ΓΕΝΕ, µε τον έλεγχο των
σωµατείων και µε σειρά προτεραιότητας. Να απα-
γορεύεται η ναυτολόγηση, εάν δεν έχει εκδοθεί ση-
µείωµα από το σωµατείο. •Να καθιερωθεί η
υποχρεωτική αποστολή CREW LIST κάθε µήνα, από
τα πλοία, µε ευθύνη του πλοιάρχου ώστε να γίνεται
έλεγχος και να ενηµερώνονται τα σωµατεία και το
ειδικό αρχείο που θα τηρείται στο ΓΕΝΕ. • Να απα-
γορευτεί η παροχή (από το ΓΕΝΕ) σηµειώµατος «µη
προσφεροµένου». Αν δεν υπάρχει άνεργος σε κά-
ποια ειδικότητα να µπορεί να ναυτολογηθεί άλλος
ναυτεργάτης που δεν έχει εξαντλήσει την άδεια του.
• Να καταργηθεί το «δικαίωµα της απόλυτης επιλο-
γής του πληρώµατος» από τις ναυτιλιακές εταιρείες.
• Εστία Ναυτικών εκσυγχρονισµένη – εκδηµοκρα-
τισµένη µε οικονοµική στήριξη που θα καλύπτει τις
ανάγκες των ναυτεργατών.    

Μέσα σε κλίµα αγωνιστική
διάθεσης πραγµατοποιή-

θηκε στις 23 Φλεβάρη 2010 η 1η
ετήσια Γενική Συνέλευση του
«ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», σε µια περίοδο
που βρίσκει συνολικά τους ναυ-
τεργάτες και τον κλάδο των Θερ-
µαστολαδάδων σε κρίσιµη για το
µέλλον στιγµή, όπου οι δυνάµεις
του κεφαλαίου διεθνώς και στη
χώρα µας εντείνουν την βία σε
βάρος των δικαιωµάτων της ερ-
γατικής τάξης, όλων των  εργαζο-
µένων, απαιτώντας να
πληρώσουν για την καπιταλιστική
κρίση.

Σ’ αυτή την επίθεση πρωτο-
στατούν οι εφοπλιστές, που σή-
µερα απαιτούν προκλητικά την
κατάργηση των Συλλογικών Συµ-
βάσεων, µηδενικές αυξήσεις
στους µισθούς και µείωση 10%
στα επιδόµατα, κατάργηση της
10µηνης δροµολόγησης και
επάνδρωσης των πλοίων της
ακτοπλοrας, κατάργηση των ορ-
γανικών συνθέσεων και του πι-
στοποιητικού ελληνοµάθειας για
φέρουν ναυτεργάτες µε µισθούς
από τη χώρα προέλευσης και
χωρίς συγκροτηµένα δικαιώµατα.

Το σχέδιο για τον βοµβαρδι-
σµό των λαrκών δικαιωµάτων από
στεριά, θάλασσα και αέρα, που
έχει στο επίκεντρο το ολοκληρω-
τικό γκρέµισµα της κοινωνικής
ασφάλισης και την διάλυση του
ΝΑΤ, το είχαν έτοιµο από καιρό. 

Οι πετυχηµένες απεργίες 17
∆εκέµβρη και 10 Φλεβάρη, που
κήρυξαν τους δύο τελευταίους
µήνες τα σωµατεία ΠΕΜΕΝ –
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, οι δυνάµεις του
ΠΑΜΕ, έστειλαν το µήνυµα ότι οι
ναυτεργάτες είναι αποφασισµέ-
νοι να συγκρουσθούν µε την αντι-
λαrκή πολιτική, το πρόγραµµα
σταθερότητας, που πλήττει χωρίς
εξαιρέσεις όλους τους ναυτεργά-
τες, όλους τους εργαζόµενους, εν
ενεργεία και συνταξιούχους.

Στη Γενική Συνέλευση εκτι-
µήθηκε µεταξύ άλλων ότι οι ναυ-
τεργάτες θα συνεχίσουν όπως
οφείλουν:

-Να αντιπαλεύουν την πολι-
τική που χτυπάει τα συµφέροντα,
τα δικαιώµατά τους στο όνοµα
της ανταγωνιστικότητας της κερ-
δοφορίας των ναυτιλιακών επι-
χειρήσεων.

-Να αντιπαρατεθούν αποφα-
σιστικά µε την πλειοψηφία της
ΠΝΟ και τις πλειοψηφίες των δι-
οικήσεων των σωµατείων, που
υπηρετούν τα εφοπλιστικά συµ-
φέροντα και την αντεργατική πο-
λιτική.

-Να δυναµώσουν τους δε-
σµούς τους µε τις ταξικές δυνά-
µεις της ΝΣΚ, του ΠΑΜΕ, και να
πρωτοστατήσουν στους αγώνες
για το δικαίωµα στη δουλειά, για
την προστασία των ανέργων, για
τα εργασιακά ασφαλιστικά και
µισθολο9γικά δικαιώµατα.

-Να συµµετέχουν στην απερ-
γιακή κινητοποίηση 24 Φλεβάρη,
την περιφρούρηση και την απερ-
γιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ
στον Πειραιά.

Την Γενική Συνέλευση του
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ παρακολούθησαν
και µέλη των πληρωµάτων από τα
εγκαταλειµµένα πλοία ΠΑΡΑ-
ΛΟΣ – ΕΥΡΙΠΟΣ – ΙΡΙ∆Α κ.α.
που απαιτούν την εφαρµογή του
νόµου 3816/2010 (ΦΕΚ/Α αρ.φύλ.
6/26-01-2010) για την άµεση κα-
ταβολή των δεδουλευµένων τους,
καθώς και µέλη του πληρώµατος
από το AQUA JEWEL τους
οποίους η ναυτιλιακή εταιρεία
“Alpha Ferries” έχει απολύσει
από τις 22 Νοέµβρη 2009 λόγω
ετήσιας επιθεώρησης χωρίς να
τους αποζηµιώσει µε αποδοχές 22
ηµερών, όπως οφείλει. Στη Γ.Σ.
επίσης παραβρέθηκαν και µέλη
του «Αγωνιστικού Συνδυασµού
Ναυτών».

Κατ' εντολή των εφοπλιστών, το υπουργείο Οικονοµίας Αντα-
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, µε ευθύνη προσωπικά της

υπουργού Λ. Κατσέλη, αρνείται να εφαρµόσει το νόµο 3816/2010
που δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως στις 26 Γε-
νάρη και αφορά στην καταβολή των δεδουλευµένων σε ναυτεργά-
τες που εγκαταλείπονται από τους εφοπλιστές στην ελληνική
επικράτεια.

Ενα µήνα µετά τη δηµοσίευση του νόµου, οι εγκαταλειµµένοι
ναυτεργάτες 9 πλοίων, δεν έχουν πάρει δεκάρα και όχι µόνο αυτό.
Χτες το πρωί, σε παρέµβαση που έγινε από τους ναυτεργάτες των
9 πλοίων, µε πρωτοβουλία των ταξικών ναυτεργατικών σωµατείων
ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ στο ΥΠΟΙΑΝ, στο αίτηµά τους να
εφαρµοστεί ο νόµος και να πάρουν τα λεφτά τους, εισέπραξαν ως
απάντηση ότι για να ενεργοποιηθεί ο νόµος χρειάζεται υπουργική
απόφαση της Λ. Κατσέλη, η οποία δεν έχει εκδοθεί.

Συγκεκριµένα, οι ναυτεργάτες συναντήθηκαν µε το διευθυντή
της ∆ιεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας του ΥΠΟΙΑΝ, ο οποίος και
τους ανέφερε ότι ετοιµάζεται σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για
την εφαρµογή του νόµου. Εξίσου ανησυχητικό για τα όσα σχεδιά-
ζονται στο ΥΠΟΙΑΝ, ήταν ότι όταν οι ναυτεργάτες απαίτησαν να
τους δοθεί αντίγραφο του σχεδίου της απόφασης αυτής, ο διευθυ-
ντής το αρνήθηκε µε γελοία επιχειρήµατα.

Σε δελτίο Τύπου - καταγγελία που εξέδωσαν ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ τονίζουν: «Καταγγέλλουµε την υπονοµευτική στάση του
ΥΠΟΙΑΝ, των εφοπλιστών και τη στάση της πλειοψηφίας της ΠΝΟ
που παρακολουθεί τις αρνητικές εξελίξεις σε βάρος των εγκατα-
λειµµένων, απλήρωτων ναυτεργατών. Η αντιναυτεργατική στάση
του ΥΠΟΙΑΝ, των εφοπλιστών, διογκώνει τις οφειλές σε ναυτερ-
γάτες και στο ΝΑΤ, µε το µη κλείσιµο του ναυτολογίων όπως προ-
βλέπει ο νόµος 3816/2010».

Τα σωµατεία απαιτούν την άµεση εφαρµογή της νοµοθεσίας,
την καταβολή των δεδουλευµένων στα εγκαταλειµµένα πληρώµατα
και κάνουν σαφές ότι: «∆ε θα ανεχτούµε τυχόν υπουργική απόφαση
που θα ανατρέπει το περιεχόµενο του ν. 3816/2010 σε βάρος των
δικαιωµάτων των ναυτεργατών». Καλούν τους ναυτεργάτες να συ-
νεχίσουν τον αγώνα, «να ενισχύουν την ταξική πάλη, τις δυνάµεις
του ΠΑΜΕ να συγκρουστούν µε την αντιλαrκή πολιτική του κεφα-
λαίου, των πολιτικών - συνδικαλιστικών εκπροσώπων του, να ανοί-
ξει ο δρόµος για µια φιλολαrκή πολιτική προς όφελος των
συµφερόντων της λαrκής οικογένειας».  

ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ»
Συνεχίζουµε ταξικά - αγωνιστικά

ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ  ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ
Εγκαταλείπονται στην τύχη τους

Σε συνθήκες οικονοµικής κρίσης στις µητροπόλεις του ιµπεριαλισµού, που εξαπλώνεται από χώρα σε χώρα, ανα-
πτύσσονται στους ιθύνοντες προβληµατισµοί, κριτική προσέγγιση του καπιταλισµού και του καπιταλιστικού τρό-

που παραγωγής. ∆εν είναι λίγοι αυτοί που θυµούνται τον Μαρξ και τον Μαρξισµό, ακόµα και από εκπροσώπους της
αστικής τάξης και της µικροαστικής τάξης. 

Ιδιαίτερα αναπτύσσεται σε αυτές τις συνθήκες η αντίληψη της ρεφόρµας - µεταρρύθµισης και του ιδεολογικού, πο-
λιτικού ρεύµατος του ρεφορµισµού και του µικροαστικού ρεύµατος του οπορτουνισµού, της ευκαιρίας. Το πρώτο κυ-
ρίως εκφράζεται πολιτικά από το ΠΑΣΟΚ, το δεύτερο κυρίως εκφράζεται από τον ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ, και επιδρούν
διαµέσου των παρατάξεων τους στο συνδικαλιστικό – εργατικό κίνηµα, το αφοπλίζουν, το µετατρέπουν σε όργανο
συναλλαγής µε το κεφάλαιο.

Υπηρετούν και υπηρετούνται από αυτό. Κάθε αναφορά στο Μαρξ και στον Μαρξισµό καταλήγει στην αναθεώ-
ρηση του Μαρξ και όχι την ανάγκη να συγκρουστεί η εργατική τάξη µε το κεφάλαιο και την ανατροπή της εξουσίας
του κεφαλαίου. 

Σε συνθήκες οικονοµικής κρίσης η οικονοµική, η πολιτική και η συνδικαλιστική πάλη αποκτούν ιδιαίτερη ένταση
και πολιτική βαρύτητα για τις κοινωνικές εξελίξεις.

Ορισµένα αποσπάσµατα από την
Ιδρυτική ∆ιακήρυξη της ∆ιε-

θνούς Ένωσης των Εργατών -ιδρύ-
θηκε στις 28 Σεπτέµβρη 1864- που
δηµοσιεύεται στην ατζέντα της
ΠΕΜΕΝ, έχουν ιδιαίτερη σηµασία
και χαρακτηριστικά για την οικονο-
µική κρίση εκείνης της περιόδου.

«….Έτσι για κάθε απροκάλυπτο
µυαλό σ’ όλες τις χώρες της Ευρώ-
πης αποτελεί σήµερα µια ολοφάνερη
αλήθεια, που την αρνούνται µονάχα
εκείνοι που έχουν συµφέρον να κλεί-
σουν τους άλλους ανθρώπους σ’ ένα
παράδεισο τρελών, ότι ούτε η τελει-
οποίηση των µηχανών ούτε οι χηµι-
κές ανακαλύψεις, ούτε η εφαρµογή
της επιστήµης στην παραγωγή, ούτε
η καλυτέρευση των µέσων επικοινω-
νίας, ούτε οι νέες αποικίες, ούτε η
µετανάστευση, ούτε το άνοιγµα νέων
αγορών, ούτε το ελεύθερο εµπόριο,
ούτε όλα αυτά τα πράγµατα µαζί, θα
εξαλείψουν την αθλιότητα των εργα-
ζοµένων µαζών, αλλά ότι αντίθετα,
πάνω στη σηµερινή ψεύτικη βάση,
κάθε καινούργια ανάπτυξη των πα-
ραγωγικών δυνάµεων της εργασίας,

πρέπει να τείνει αναγκαστικά να βα-
θαίνει τις κοινωνικές αντιθέσεις και
να οξύνει τους κοινωνικούς ανταγω-
νισµούς. Σ’ αυτή την «ιλιγγιώδη
εποχή» της οικονοµικής προόδου
στην πρωτεύουσα της βρετανικής
αυτοκρατορίας ο θάνατος από την
πείνα αναγορεύτηκε σχεδόν σε
θεσµό. Η εποχή αυτή χαρακτηρίζε-
ται στα χρονικά του κόσµου µε την
πιο συχνή επανάληψη, µε την
ολοένα και πλατύτερη έκταση και µε
περισσότερο θανατηφόρα αποτελέ-
σµατα της κοινωνικής πανούκλας
που ονοµάζεται εµπορική και βιοµη-
χανική κρίση….».

Πως η κοινωνία µπορεί να πάει
µπροστά, σηµείωνε ο Μαρξ, για την

εργατική τάξη: 
« …Στην πράξη, κι όχι µε επιχει-

ρήµατα, απέδειξαν ότι η παραγωγή
σε µεγάλη κλίµακα και σε αρµονία
µε τις επιταγές της σύγχρονης επι-
στήµης, µπορεί να πάει µπροστά
χωρίς την ύπαρξη µίας τάξης αφε-
ντικών (masters) που χρησιµοποιεί
µία τάξη εργατών, ότι τα µέσα εργα-
σίας δεν χρειάζεται να µονοπωλη-
θούν σαν µέσα κυριαρχίας πάνω
στον εργάτη και σαν µέσα εκµετάλ-
λευσης του ίδιου του εργάτη και ότι
όπως η δουλειά του σκλάβου, όπως η
δουλειά του δουλοπάροικου, έτσι και
η µισθωτή εργασία δεν είναι παρά
µία µεταβατική και κατώτερη κοινω-
νική µορφή, που είναι προορισµένη
να εξαφανιστεί….»

«Γι’ αυτό το µεγάλο καθήκον της
εργατικής τάξης είναι σήµερα η κα-
τάκτηση της πολιτικής εξουσίας».

Τι σχέση µπορεί να έχουν κυβέρ-
νηση του ΠΑΣΟΚ, και ΣΥΝ/ΣΥ-
ΡΙΖΑ στην Ελλάδα και τα άλλα
πολιτικά ρεύµατα στην Ευρώπη και
σε όλο τον κόσµο µε τον Μαρξ, τον
Μαρξισµό και τον σοσιαλισµό; 

οι συνέπειες για την εργατική τάξη, τους εργαζόµενους 
και η ανάγκη ανασυγκρότησης του εργατικού κινήµατος

Παγκόσµια οικονοµική κρίση του καπιταλισµού 

Είναι αυτοί που αρνήθηκαν όλους τους «ισµούς» µαζί µε τους φιλελεύθερους Ν.∆. και εθνικοσοσιαλιστές τύπου ΛΑΟΣ.
Είναι αυτοί που παγίδευσαν την πλειοψηφία του εργατικού κινήµατος, το αφοπλίζουν και αναπαράγουν την θεωρία της αγα-
στής συνεργασίας κεφαλαίου και εργασίας, των «κοινωνικών εταίρων», ακόµα και σε αυτές τις συνθήκες, που αντικειµενικά
δεν επιβεβαιώνεται η θεωρία τους, Είναι αυτοί που σήµερα καλλιεργούν τον τρόµο για να προκαλέσουν σύγχυση µε τα µέτρα
σοκ, που θέλουν να περάσουν σε βάρος του λαού.  Όταν δεν πιάνουν οι ψευδεπίγραφες θεωρίες τους «του καρότου» και
άλλων φληναφηµάτων περί συµµετοχικής δηµοκρατίας όλων των πολιτών, πράσινης ανάπτυξης και άλλες αερολογίες, χρη-
σιµοποιούν τον τρόµο προς τον εχθρό λαό, για να σµπαραλιάσουν, να απονευρώσουν την αντίστασή του και να επιβάλλουν
την αντιλαrκή πολιτική τους προς όφελος του κεφαλαίου.

Λένε τα «παπαγαλάκια» του κεφα-
λαίου από την Ευρωπαrκή Ένωση

και την Ελλάδα «δεν έχουµε λεφτά»,
«χρειάζονται µέτρα σκληρά, µέτρα
που θα πονέσετε, θα πονέσετε πολύ»,
και αυτό  αναπαράγεται στο πεδίο της
µαζικής προπαγάνδας και της οικονο-
µικής πολιτικής. Καλλιεργούν το πα-
ραµύθι ότι «δεν υπάρχει σάλιο», ότι
χρειάζονται επώδυνα µέτρα για την
«ανάκτηση της εθνικής κυριαρχίας»,
«όλοι πρέπει να βάλουµε πλάτη σε
αυτό το εθνικό πατριωτικό καθήκον».

Εµείς θα συµπληρώναµε όλοι;!!!
και εφοπλιστές και τραπεζίτες και βιο-
µήχανοι και µε µία κουβέντα το µε-
γάλο κεφάλαιο; Όλα τα µέτρα
συνεχίζουν την ίδια πολιτική των προ-
κατόχων τους σε βάρος της εργατικής
τάξης, του εργαζόµενου λαού, σε µε-
γαλύτερες δόσεις ληστρικής εκµετάλ-
λευσης από το κεφάλαιο. ∆εν είναι
όλοι και δεν θα µπορούσε να είναι
όλοι, γιατί στην οικονοµία και την πο-
λιτική ή µε το κεφάλαιο θα είσαι ή µε
τους εργάτες. 

Χαρακτηριστικά αποσπάσµατα της
εφηµερίδας «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ» στις
21 Φλεβάρη 2010 επιβεβαιώνουν ότι
λεφτά υπάρχουν διαχρονικά και διαρ-
κώς φουσκώνουν τα θησαυροφυλάκια
του µεγάλου κεφαλαίου:

•Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Τρά-
πεζας της Ελλάδας το ενεργητικό του
τραπεζικού τοµέα στην Ελλάδα ανερχό-
ταν στα τέλη του 2000 στα 233 δις
Ευρώ.  

•Προσέξτε: µετά από µία θητεία
του ΠΑΣΟΚ και άλλη µία της Ν.∆. στα
τέλη του 2009, το σύνολο του Ενεργη-

τικού του τραπεζικού τοµέα, δηλαδή ο
συνολικός πλούτος που έχουν ενθυλα-
κώσει οι τράπεζες, υπερδιπλασιάστηκε
και εκτοξεύτηκε στο αστρονοµικό ποσό
των 579 δις Ευρώ. 

•Αυξήθηκε δηλαδή κατά 148%
έναντι του 2000 και κατά 110% έναντι
του 2004, όταν το Ενεργητικό των τρα-
πεζών αποτιµήθηκε στα 275 δις Ευρώ.  

Ανήθικοι νόµοι και πρακτικές 
συνεχίζονται νόµιµα και από

την σηµερινή κυβέρνηση
Ως γνωστό οι υπεράκτιες (off

shore) εταιρίες, που έχουν ιδιαίτερη
προτίµηση οι εφοπλιστές και φιγουρά-
ρουν πρώτοι σε αυτές, υπερβαίνουν τις
10.000 σύµφωνα µε στοιχεία του Πα-
γκόσµιου ∆ικτύου Φορολογικής ∆ι-
καιοσύνης αλλά και εκτιµήσεις των
επιτελείων οικονοµικών ερευνών του
Σ∆ΟΕ, όπως δηµοσίευσε η εφηµερίδα
«ΤΑ ΝΕΑ» 11/05/2009, διακινούν ετη-
σίως περί τα 500 δις Ευρώ. 

Βεβαίως πρέπει να σηµειώσουµε
ότι δεν επιβεβαιώνεται η ρήση του κ.
Βουλγαράκη, Υπουργού Εµπορικής
Ναυτιλίας τότε, πως «ότι είναι νόµιµο
είναι και ηθικό» και µπορεί να απο-
βλήθηκε ο κ. Βουλγαράκης από την

Βουλή αλλά οι ανήθικοι νόµοι και πρα-
κτικές συνεχίζονται νόµιµα και από
την σηµερινή κυβέρνηση. 

Και ψάχνουν να βρουν λεφτά από
το µόνιµο υποζύγιο, που λέγεται µι-
σθωτός, µε µία φαιά συντονισµένη
προπαγάνδα. 

Σε αυτή την πανούκλα, που προ-
σπαθούν να εξαπλώσουν σε βάρος της
εργατικής τάξης, µία είναι η ελπίδα: η
ανασύνταξη του εργατικού – συνδικα-
λιστικού κινήµατος σε ταξική κατεύ-
θυνση, η ανάπτυξη αγώνων και η
σφυρηλάτηση της ενότητας της εργατι-
κής τάξης.

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις στις
17 ∆εκέµβρη 2009, στις 10 και 24
Φλεβάρη 2010, οι συγκεντρώσεις και
τα συλλαλητήρια των δυνάµεων του
ΠΑΜΕ επιβεβαιώνουν το σύνθηµα:
«Ε∆Ω ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΜΕ, ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ, ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΝΑ ΠΛΗ-
ΡΩΣΕΙ Η ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ».

∆εν αµφιβάλει κανείς ότι οι αγώ-
νες του ταξικού εργατικού κινήµατος
θα συνεχιστούν µε µεγαλύτερη ένταση
µαζικότητα, αποφασιστικότητα και
διάρκεια. Όλοι είµαστε βέβαιοι γι’
αυτό και οι δυνάµεις του ταξικού κινή-
µατος απευθύνονται στους εργάτες
χωρίς περιστροφές και τους καλούν να
λάβουν θέση, να οργανωθούν στα
γραµµές του ΠΑΜΕ.

Αυτή είναι η απάντηση, αυτή
είναι η διέξοδος. Και να επαναλά-
βουµε για άλλη µια φορά τα λόγια του
Μαρξ: 

«Το µεγάλο καθήκον της εργατικής
τάξης σήµερα είναι η κατάκτηση της πο-
λιτικής εξουσίας».

Τεράστια συσσώρευση χρήµατος στα θησαυροφυλάκια του κεφαλαίου

Σε µια περίοδο που πραγ-
µατοποιείται ανελέητη

επίθεση από τους εφοπλιστές,
την κυβέρνηση, την Ευρω-
παrκή Ένωση σε όλα τα δι-
καιώµατα και κατακτήσεις
των ναυτεργατών, η διοίκηση
της ΠΕΑΘΕΝ,  µετέτρεψε σε
παρωδία την ετήσια απολογι-
στική συνέλευση 22/02/2010, η
εξελίχθηκε σε διαχειριστικούς
διαπληκτισµούς µεταξύ των
δύο παρατάξεων της ∆ιοίκη-
σης για το ποιος υπηρετεί κα-
λύτερα τα συµφέροντα του
τάδε ή δείνα εφοπλιστή και
ποια διοίκηση έχει κλέψει τα
περισσότερα. 

Τα παραπάνω τονίζει σε
ανακοίνωσή της η «∆ηµοκρα-
τική Ενότητα Θαλαµηπόλων»
της Ν.Σ.Κ. και προσθέτει ότι
δεν έγινε ούτε καν αναφορά
για την απεργιακή κινητοποί-
ηση στις 24 Φλεβάρη, δεν
έγινε ούτε καν αναφορά για
τις τέσσερις συναντήσεις µε
τους Ακτοπλόους εφοπλιστές,
για τις Συλλογικές Συµβάσεις
Εργασίας του 2010 που απαι-
τούν:

-Μηδενικές αυξήσεις στις
Συλλογικές Συµβάσεις Εργα-
σίας. 10% µείωση όλων των
επιδοµάτων. Κατάργηση των
οργανικών συνθέσεων. Κα-
τάργηση των Συλλογικών Συµ-
βάσεων Εργασίας.

-Κατάργηση του Πιστο-
ποιητικού Ελληνοµάθειας.
Κατάργηση του 10µηνου επάν-
δρωσης των ακτοπλοrκών
πλοίων.

-Ελευθερία πρόσληψης
εργαζοµένων µε µισθούς από
την χώρα που προέρχονται και
όχι µε µισθούς της χώρας που
εργάζονται. Να υπαχθεί το
ΝΑΤ στο ΙΚΑ.

Η σηµερινή ∆ιοίκηση των
Θαλαµηπόλων συντάσσεται
απροκάλυπτα µε την συµβιβα-
σµένη και υποταγµένη πλειο-
ψηφία της ΠΝΟ και έχουν
αναλάβει να στρώσουν τον
δρόµο για την εφοπλιστική
επέλαση, αφού αρνούνται
προκλητικά στην Εκτελεστική
Επιτροπή να πάρουν απόφαση
για Πανελλαδική απεργία,
όπως πρότειναν τα σωµατεία
ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ.

Η µόνη στιγµή που η συ-
νέλευση απέκτησε περιεχό-
µενο, ήταν όταν το λόγο πήρε
ο Νίκος Φλυτζάνης, εκπρόσω-
πος της Ν.Σ.Κ., ο οποίος ενη-
µέρωσε τους θαλαµηπόλους
για τα αντιλαLκά κυβερνητικά
µέτρα, τι προετοιµάζουν οι
εφοπλιστές.

Η «∆.Ε.Θ.» καλεί τους
Θαλαµηπόλοι πάσης τάξεως,
µε το κεφάλι ψηλά, να αποµο-
νώσουν και να καταδικάσουν
τον εργοδοτικό – κυβερνητικό
συνδικαλισµό, να ενισχύσουν
τις δυνάµεις της Ναυτεργατι-
κής Συνδικαλιστικής Κίνησης,
τις δυνάµεις του ΠΑΜΕ, για
την ανασύνταξη του εργατικού
κινήµατος, που θα διεκδικεί
τον πλούτο που εµείς παρά-
γουµε.

Στον εργασιακό µεσαίωνα
σε στεριά και θάλασσα που
µας καλούν να συναινέσουµε
οι δυνάµεις του κεφαλαίου και
η συµβιβασµένη και υποταγ-
µένη ∆ιοίκηση του σωµατείου
µας, εµείς µαζί µε τις ταξικές
δυνάµεις του ΠΑΜΕ, απα-
ντάµε µε αγώνες και απεργια-
κές κινητοποιήσεις. 

ΚΑΜΙΑ ΘΥΣΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΟΥΤΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ 
Η ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ

Θ Α Λ Α Μ Η Π Ο Λ Ο Ι

Το ναυάγιο του κρουαζιερόπλοιου «Sea Diamond» παραµένει,
εδώ και τρία σχεδόν χρόνια - από τις 13-4-2007- στο βυθό της

θάλασσας της Καλντέρας στη Σαντορίνη, µολύνοντας το θαλάσσιο
περιβάλλον, µε συνέπειες για την οικολογική ισορροπία, την
υγεία  των κατοίκων του νησιού  και της ευρύτερης περιοχής. 

Πρόκειται για «τοξική βόµβα», καθώς στην περιοχή,
σύµφωνα µε επιστηµονικές έρευνες, παρατηρείται εξαιτίας του
ναυαγίου, εκτεταµένη ρύπανση από µικροσκοπικές ίνες
πλαστικών και υψηλές συγκεντρώσεις τοξικών ουσιών µε υψηλή
προδιάθεση βιοσυσσώρευσης.   

Οι κάτοικοι της Σαντορίνης διεκδικούν την άµεση
αποµάκρυνση αυτής της «τοξικής βόµβας» από τη θάλασσα του
νησιού τους, αλλά αντιµετωπίζουν ουσιαστικά την άρνηση των
κυβερνήσεων, τόσο της σηµερινής του ΠΑΣΟΚ, όπως και της
προηγούµενης της Ν∆. Οι κυβερνητικές υποσχέσεις για ανέλκυση
του σκάφους αποδεικνύονται ψεύτικες, ενώ µέχρι στιγµής δεν
έχουν καν καταλογιστεί ευθύνες κατά της πλοιοκτήτριας εταιρίας
«Hellenic Louis Cruises», που αποζηµιώθηκε µάλιστα και µε 55
εκατοµµύρια δολάρια!»

-Η Επιτροπή έχει πληροφορηθεί για τις εξελίξεις και την
πρόοδο σχετικά  µε την ανέλκυση του «Sea Diamond”; 

-Πως τοποθετείται απέναντι στις διεκδικήσεις και τα δίκαια
αιτήµατα των κατοίκων της Σαντορίνης;»

Τα παραπάνω αναφέρει σε ερώτησή του προς την
Επιτροπή της Ε.Ε. ο ναυτεργάτης ευρωβουλευτής του ΚΚΕ
Γιώργος Τούσσας και σε δελτίο Τύπου 26/01/2010 η
Ευρωκοινοβουλευτική Οµάδα του ΚΚΕ προσθέτει:

Το ΚΚΕ ζητεί να ληφθούν όλα τα µέτρα για την άµεση
ανέλκυση όλων των επικίνδυνων υλικών οι οποίες προκαλούν
ζηµιές στο περιβάλλον αλλά και στην υγεία των κατοίκων του
νησιού και να καταλογιστούν οι ευθύνες στους υπεύθυνους. 

Όσο τα καράβια παραµένουν στα χέρια των εφοπλιστών και
χρησιµοποιούνται ως µέσο για την ακόµη µεγαλύτερη κερδοφορία
τους, οι επιπτώσεις για τους εργαζόµενους και τα λαrκά
στρώµατα, ακόµα και για την ίδια τους τη ζωή και το περιβάλλον
θα είναι οδυνηρές. 

Η πάλη ενάντια στην αντιλαrκή πολιτική της ΕΕ, των
κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ – Ν∆ επιβάλλεται να αντιστοιχηθεί στις
σύγχρονες ανάγκες της ταξικής πάλης, της συγκρότησης της
κοινωνικοπολιτικής συµµαχίας, για τη λαrκή εξουσία όπου τα
µέσα παραγωγής αλλά και τα καράβια θα γίνουν λαrκή ιδιοκτησία
και θα εξυπηρετούν τις ανάγκες και τα συµφέροντα του λαού. 

Μαζί µε τις ταξικές δυνάµεις 

Επιτροπή Ανέργων Ναυτεργατών
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ∆ΟΘΕΙ ΤΩΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ 1.500 ΕΥΡΩ

Ανέλκυση του «Sea Diamond»
ζητεί από την  Ε.Ε. η Ε.Ο. του ΚΚΕ

«

Ο Μαρξ ολοζώντανος µπροστά µας καθοδηγητής του εργατικού κινήµατος
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