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Οι αγώνες που ξεδιπλώθηκαν το
τελευταίο διάστηµα έδωσαν

αποστο µωτική απάντηση στην κυ-
βέρνηση που διακήρυττε ότι δήθεν
ο λαός συµφωνεί µε τα βάρβαρα
µέτρα.

Ο συµβιβασµός, η µοιρολατρία
και η γραµµή της ταξικής συναίνε-
σης και υποταγής που εκφρά-
ζουν οι ηγεσίες της ΠΑΣΚΕ -
∆ΑΚΕ - ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜ-
ΒΑΣΗ της πλειοψηφίας σε ΓΣΕΕ
– Α∆Ε∆Υ - ΠΝΟ, δέχτηκαν
ισχυρό πλήγµα. Ακόµα και σή-
µερα οι δυνάµεις του εργοδοτι-
κού κυβερνητικού
συνδικαλισµού εξακολουθούν
να αποπροσανατολίζουν για τον
χαρακτήρα των µέτρων, ισχυρί-
ζονται ότι είναι αποτέλεσµα της
πίεσης κάποιων κερδοσκόπων
και όχι απαιτήσεις βιοµηχάνων,
εφοπλιστών, τραπεζιτών.

Τα αντεργατικά µέτρα που παίρ-
νονται στην χώρα µας και σε όλες
τις χώρες της Ε.Ε ανεξάρτητα από
το ύψος των ελλειµµάτων, στόχο
έχουν την ανταγωνιστικότητα του κε-
φαλαίου, να αυξήσουν την κερδοφο-
ρία του, να γίνει φθηνότερη η
εργατική δύναµη.

Τα µέτρα δεν είναι ούτε προσω-
ρινά ούτε τα τελευταία. Η επίθεση
θα συνεχίζεται και θα κλιµακώνεται
σε βάρος των µισθών και των συντά-
ξεων, µε       ξεθεµελίωµα της Κοι-
νωνικής Ασφάλισης, κατάργηση των
Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας,
γενίκευση της προσωρινής – ελαστι-
κής – εκ περιτροπής εργασίας, απε-
λευθέρωση των απολύσεων, µε
ακόµα χειρότερα µέτρα σε βάρος
των δικαιωµάτων της λαWκής οικογέ-
νειας στην Υγεία, Παιδεία, Πρόνοια.
Η ανεργία θα πάρει εφιαλτικές δια-
στάσεις ενώ για τους άνεργους δεν
προβλέπουν κανένα µέτρο προστα-
σίας.

Στον πόλεµο που µας κήρυξαν
κυβνηση – πλουτοκρατία, µε την

στήριξη του εργοδοτικού – κυβερνη-
τικού συνδικαλισµού της πλειοψη-
φίας των ηγεσιών σε ΓΣΕΕ – Α∆Ε∆Υ
– ΕΚΠ – ΠΝΟ, η απάντηση είναι:

ΚΚααµµίίαα  θθυυσσίίαα  γγιιαα  ττηηνν  ππλλοουυττοοκκρρααττίίαα
ττέέρρµµαα  ππιιαα  σσττιιςς  ααυυτταακκάάττεεςς

ήή  µµεε  ττοο  κκεεφφάάλλααιιοο  ήή  µµεε  ττοουυςς  εερργγάάττεεςς

Τώρα µε καλύτερους όρους
µπορούµε να προχωρήσουµε κλι-
µακώνοντας την πάλη µας. 

Επιβεβαιώνεται σε όλο και πλα-
τύτερα τµήµατα των εργαζοµένων
ότι ο αγώνας είναι        µονόδροµος,
επιβάλλεται να συνεχίσουµε την
δράση µας κόντρα στα αντεργατικά
µέτρα, την φοροεπιδροµή στα λαWκά
εισοδήµατα, τις ανατροπές στο
ασφαλιστικό, στο σύνολο της αντι-
λαWκής πολιτικής που υπηρετεί την
ανταγωνιστικότητα και κερδοφορία
του κεφαλαίου.

Να διεκδικήσουµε πραγµατικές
αυξήσεις σε µισθούς και συντάξεις,
µέτρα προστασίας των ανέργων,
σταθερή δουλειά για όλους, κατάρ-
γηση κάθε µορή ελαστικής-µερικής
προσωρινής εργασίας. Σύγχρονες-
δωρεάν αποκλειστικά δηµόσιες πα-
ροχές σε Υγεία, Πρόνοια, Παιδεία.

Οι µεταφορές και ειδικότερα οι
εσωτερικές θαλάσσιες µεταφορές
είναι κλάδος στρατηγικής σηµα-
σίας µε αυξηµένο ειδικό βάρος για
τους νησιώτες, την χώρα µας.

Είναι επιτακτική ανάγκη η µεγα-
λύτερη συσπείρωση-οργάνωση δυ-
νάµεων, σε κάθε τόπο δουλειάς, µε
συσκέψεις, συνελεύσεις, να εντεί-
νουµε την αντιπαράθεση µας µε τις
δυνάµεις του κεφαλαίου, να οικοδο-
µηθούν Επιτροπές Αγώνα, να
χτυπηθεί η µοιρολατρία, η εργοδο-

τική τροµοκρατία, να σφυρηλα-
τηθεί η ταξική ενότητα, η
αλληλεγγύη.

Επόµενος σταθµός της
πάλης ενάντια στην αντιλαWκή
πολιτική της κυβέρνησης και της
ΕΕ είναι τα συλλαλητήρια σε
όλες τις πόλεις της Ελλάδας
στις 8 του Απρίλη, που διοργα-
νώνει το ΠΑΜΕ και καλεί όλους
τους εργαζόµενους, τους αυτο-
απασχολούµενους, τους φτω-
χούς αγρότες και τους νέους,
µε την µαζική συµµετοχή τους
να καταδικάσουν τα νέα φορο-

µπηχτικά µέτρα της κυβέρνησης,
που τη µέρα αυτή συζητούνται στη
Βουλή.

Ταυτόχρονα οι εφοπλιστές εντείνουν
την επίθεση τους σ’ όλες τις κατηγορίες
πλοίων σε βάρος του συνόλου των δι-
καιωµάτων των ναυτεργατών.

Σ’ αυτή την κατεύθυνση και η συνά-
ντηση 29 Μάρτη του Συνδέσµου Επιχει-
ρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ)
µε την ΠΝΟ για τη Συλλογική Σύµβαση
Εργασίας 2010.

Στο ατέρµονο παζάρι για πενιχρές
αυξήσεις µεταξύ εφοπλιστών - πλειοψη-
φίας ΠΝΟ, υπονοµεύοντας το σύνολο
των προβληµάτων των ναυτεργατών, οι
εφοπλιστές προκλητικά και απειλητικά
ανέφεραν ότι «έχουµε κρίση, δεν βγαί-
νουµε, θα δέσουν πλοία και θα απολυ-
θούν ναυτεργάτες».

Η πλειοψηφία της ΠΝΟ που υπηρε-
τεί την κοινωνική συναίνεση, την πολιτική
της ανταγωνιστικότητας και κερδοφο-
ρίας του κεφαλαίου, µε την στάση της,
αποθρασύνει την τακτική των εφοπλι-
στών σε βάρος των δικαιωµάτων των
ναυτεργατών.

Λίγο πριν από τις διαπραγµατεύσεις
µε τον ΣΕΕΝ, σε συνάντηση µεταξύ ΠΝΟ
και εκπροσώπου της εταιρείας του κρου-
αζιερόπλοιου «ZENITH», η πλειοψηφία
της ΠΝΟ συναίνεσε να δώσει ειδική συµ-
φωνία για ελάχιστους ναυτεργάτες µε
συγκροτηµένα δικαιώµατα να επανδρώ-
σουν το πλοίο και περιµένοντας την απά-
ντηση από την εταιρεία µέχρι τις 12
Απρίλη.

Τα ναυτεργατικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ
- ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ καλούν όλους τους ναυ-
τεργάτες σε οργάνωση - συσπείρωση
δυνάµεων µέσα και έξω από τα πλοία,
να κλιµακώσουµε τις αγωνιστικές -
απεργιακές µας κινητοποιήσεις, κό-
ντρα στην αντιλαEκή πολιτική των
δυνάµεων του κεφαλαίου.

Ο αγώνας θα είναι σκληρός και
παρατεταµένος, νέες µάχες ανοίγο-
νται µπροστά µας για τους ναυτερ-
γάτες, τους εργαζόµενους, τα λαWκά
στρώµατα, και από αυτόν τον αγώνα
δεν πρέπει να λείψει κανένας.

Να πιστέψουµε στην δύναµη µας,
στο δίκιο της τάξης µας και το µε-
γάλο καθήκον της εργατικής τάξης
γιατί στην ιστορία δεν υπήρξε κοι-
νωνία χωρίς εργάτες, ενώ αντίθετα
υπήρξε χωρίς κεφαλαιοκράτες. 

- Αδιέξοδα έχει και  δηµιουργεί 
ο καπιταλιστικός τρόπος 
παραγωγής.

- Αδιέξοδα δεν έχει η εργατική
τάξη αναπτύσσοντας την 
ταξική πάλη.

Σήµερα µπροστά στη σήψη του
καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής,
διέξοδος είναι η κατάκτηση της πο-
λιτικής εξουσίας, η κοινωνικοποίηση
των βασικών µέσων παραγωγής, µε
κεντρικό σχεδιασµό της οικονοµίας
και λαWκό έλεγχο, να αξιοποιούνται
και να αναπτύσσονται ολοκληρω-
µένα οι παραγωγικές δυνατότητες
της χώρας µας, µε βάση τις λαWκές
ανάγκες.

8 Απρίλη πανελλαδικά συλλαλητήρια του ΠΑΜΕ

ΠΟΛΕΜΟΣ στον ΠΟΛΕΜΟ των ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΩΝ
ααυυττήή  εείίννααιι  ηη  ττααξξιικκήή  ααππάάννττηησσηη  ττωωνν  εερργγααττώώνν  

Ένα ακόµα θετικό αποτέλεσµα έρχεται να καταγρά-
ψει η αγωνιστική συσπείρωση των ναυτεργατών µε

τα ταξικά ναυτεργατικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝ-
ΣΩΝ και τις δυνάµεις του ΠΑΜΕ. Αργά το απόγευµα
της Παρασκευής 26 Μάρτη η πλοιοκτήτρια εταιρεία
«Θεσπρωτική Ναυτιλιακή Εταιρεία» αναγκάστηκε να
επαναπροσλάβει τον λοστρόµο του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου
«ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ», τον οποίο είχε απολύσει την ∆ευτέρα
22 Μάρτη, επειδή ανέπτυξε πρωτοπόρα δράση στην
περιφρούρηση της πανελλαδικής ναυτεργατικής απερ-
γίας στις 11 Μάρτη. Το πλοίο είναι δροµολογηµένο στη
πορθµειακή γραµµή Ρίο - Αντίρριο.

Από την Πέµπτη 25 Μάρτη, το πρωί, οι ναυτεργά-
τες του πληρώµατος, µε στήριγµα τις δύο ναυτεργατι-
κές Ενώσεις και εργαζόµενους από κλάδους της
στεριάς, που συµπαρατάχθηκαν µαζί τους στον κατα-
πέλτη ανταποκρινόµενοι στο κάλεσµα του ΠΑΜΕ, ακι-
νητοποίησαν το πλοίο στο λιµάνι του Ρίο, στήνοντας
µπλόκο συνολικά ενάντια στην εφοπλιστική αυθαιρε-
σία και ασυδοσία που επικρατεί στα πλοία της γραµ-
µής.

Με αποφασιστικότητα και προτάσσοντας το αγωνι-
στικό τους µέτωπο, ναυτεργάτες και εργάτες της στε-
ριάς, απέκρουσαν την επιχείρηση καταστολής της
κινητοποίησης, που εκτυλίχθηκε κατά την πρώτη µέρα,
όταν στο λιµάνι κατέφτασε εισαγγελέας, πλαισιωµένος
µε ασφαλίτες που είχαν µεταφερθεί από το λιµάνι της
Πάτρας, για να «καθαρίσει» για λογαριασµό των εφο-
πλιστών. 

Την Παρασκευή 26 Μάρτη το πρωί, απέτρεψαν τη
φυγάδευση του πλοίου που επιχειρήθηκε από την εται-
ρεία σε συµπαιγνία µε τη λιµενική αρχή και µάλιστα µε
ελλιπή σύνθεση, δηλαδή µε 4 µέλη του πληρώµατος,
σε σύνολο 7, παραβιάζοντας εντελώς ακόµα και τους
κανόνες για την ασφάλεια του πλοίου. 

Αποτέλεσµα αυτής της µάχης ήταν τελικά το από-
γευµα της ίδιας µέρας η εταιρεία να κάνει πίσω και να
επαναπροσλάβει τον ναυτεργάτη. Επιπλέον, έγινε συµ-
φωνία, µέχρι τις 31 Μάρτη, όλες οι εταιρείες της πορ-
θµειακής γραµµής να έχουν εφαρµόσει πλήρως τη
Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Πορθµείων, την οποία
παραβιάζουν κατάφωρα αποθρασυµένοι από τη βάρ-
βαρη φιλοεφοπλιστική πολιτική.

ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ µε ανακοίνωσή τους κά-
νουν ξεκάθαρο ότι «το δικαίωµα στην απεργία οι ερ-
γαζόµενοι το έχουν κατακτήσει µε αίµα και θα
συνεχίζουµε να το υπερασπιζόµαστε κόντρα σε οποι-
εσδήποτε κατασταλτικές και άλλες µεθοδεύσεις».

Μικρή νίκη µεγάλης σηµασίας
η ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗ του  ΛΟΣΤΡΟΜΟΥ 
Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ» στο ΡΙΟ Ευθεία βολή στα ασφαλι-

στικά, συνταξιοδοτικά  δι-
καιώµατα και των ναυτεργατών
εξαπέλυσε η κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ, η οποία, στο πλαίσιο
των βάρβαρων αντιλαxκών της
µέτρων και του «Προγράµµατος
Σταθερότητας και Ανάπτυξης»,
αποφάσισε να µειώσει, καταρ-
χήν, κατά 10% το ποσό της επι-
χορήγησης από τον κρατικό
προyπολογισµό για όλα τα
ασφαλιστικά Ταµεία.

Το «φιρµάνι» για το
πετσόκοµµα της επιχο-
ρήγησης στο ΝΑΤ,  που
υπογράφεται από τον
Υπουργό Οικονοµικών
(απόφαση υπ’ αριθµόν
2/4431/25.01.2010), τέ-
θηκε στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του ΝΑΤ
στις 8/3/2010 µεταξύ
των θεµάτων για συζή-
τηση µε τον τίτλο:
«Πρώτη τροποποίηση
ΠροWπολογισµού ΝΑΤ και
ΚΑΑΝ για το 2010»! 

Μπορεί η συζήτηση στο ∆.Σ.
του ΝΑΤ να αναβλήθηκε, όµως
η απόφαση παραµένει και θα
την ξαναβρούµε µπροστά µας
να λειτουργεί σαν ψαλίδι στις
συντάξεις, τις παροχές Υγείας
και τα επιδόµατα ανεργίας, ενώ
ταυτόχρονα απαντά σε όλα τα
φερέφωνα του κεφαλαίου, που
δρουν στο συνδικαλιστικό κί-
νηµα και καλλιεργούν αντιλή-
ψεις ότι τα νέα αντιλαxκά µέτρα
δεν είναι για τους ναυτεργάτες,
«δεν µας πιάνουν», «θα εξαιρε-
θούµε» κ.λπ.

Σύµφωνα µε έγγραφα της
διεύθυνσης του Οικονοµικού
Τµήµατος του ΝΑΤ, το ποσό
της κρατικής επιχορήγησης
µειώνεται κατά 152.300.416
ευρώ και προστιθέµενο στο

προWπάρχον ακάλυπτο έλ-
λειµµα των 83.402.596 ευρώ συ-
νολικά ανέρχεται στα
235.703.012 ευρώ!

Ανάλογη περικοπή έχει
αποφασιστεί και για το Κεφά-
λαιο Ανεργίας και Ασθενείας
Ναυτεργατών (ΚΑΑΝ), από το
οποίο κόβουν από το Ταµείο
30.211.584 ευρώ και ανεβάζουν
το ακάλυπτο έλλειµµά του από
16.368.836 σε 46.580.420 ευρώ!

Η διαχρονική αντιναυτεργα-
τική – αντιλαxκή πολιτική µε την
λεηλασία των ασφαλιστικών τα-
µείων, όπως και του ΝΑΤ, έχει
διαµορφώσει τα οξυµµένα προ-
βλήµατα σε βάρος των ασφαλι-
σµένων ναυτεργατών, των
εργαζοµένων, που παίρνουν
εκρηκτικές διαστάσεις από τα
νέα αντιλαxκά µέτρα, επισηµαί-
νουν τα ταξικά ναυτεργατικό
σωµατεία ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝ-
ΣΩΝ - ΠΕΠΡΝ - ΠΕΣ / ΝΑΤ
και τονίζουν ότι για την λεηλα-
σία του ΝΑΤ δεν φταίνε οι µι-
σθοί και οι συντάξεις των
ναυτεργατών αλλά η φιλοεφο-
πλιστική πολιτική των µέχρι σή-
µερα κυβερνήσεων, που δεν
µπορούν να την κρύψουν ακόµα
και µε τα χαλκευµένα στοιχεία
του προyπολογισµού του ΝΑΤ,
όταν:

Με τις 11 Εγκριτικές Πρά-
ξεις Νηολόγησης και τον όρο 8
του ν. 2687/53  αφανίζονται ναυ-
τεργάτες µε συγκροτηµένα δι-
καιώµατα, µε αποτέλεσµα από
το 1980 µέχρι σήµερα έχουν
χαθεί πάνω από 100.000 θέσεις
εργασίας.

Με τον ν. 3409/2005, άρθρο
24, απαλλάσσονται οι εφοπλι-
στές της κρουαζιέρας από
ασφαλιστικές εισφορές στο σύ-

νολο των πληρωµάτων.
Ενώ για τους αλλο-

δαπούς ναυτεργάτες δεν
ισχύει ούτε καν η Συλ-
λογική Σύµβαση Εργα-
σίας της ITF, αλλά η
σύµβαση που υπογρά-
φουν µε τον δουλέ-
µπορα.

Με το ν. 3569/2007,
άρθρο 12, απαλλάσσο-
νται οι εφοπλιστές στα
ποντοπόρα πλοία από
ασφαλιστικές εισφορές

για τους Έλληνες ναυτεργάτες
που υπερβαίνουν τους ελάχι-
στους εναποµείναντες (4 - 6
ανάλογα µε τους κόρους). 

Με τις ειδικές µειωµένες ορ-
γανικές συνθέσεις των πλοίων
και κάλυψη των πραγµατικών
αναγκών από ναυτεργάτες χα-
µηλόµισθους, ανασφάλιστους.

Τα ταξικά ναυτεργατικά σω-
µατεία, οι δυνάµεις της Ν.Σ.Κ.,
καλούν τους ναυτεργάτες, τους
συνταξιούχους και τους σπου-
δαστές σε γενικό ξεσηκωµό και
διαρκή αγωνιστική ετοιµότητα,
να απαντήσουµε µαζί µε το
ΠΑΜΕ δυναµικά αποφασι-
στικά στον πόλεµο που µας κή-
ρυξαν από κοινού οι δυνάµεις
του κεφαλαίου, κυβέρνηση
ΠΑΣΟΚ – Ν∆ – ΕΕ και εφοπλι-
στές.

Κυβερνητικό ΨΑΛI∆Ι στην επιχορήγηση του ΝΑΤ - ΚΑΑΝ

Ένα ακόµα θετικό αποτέλεσµα
έρχεται να καταγράψει η

αγωνιστική οργανωµένη δράση και
συσπείρωση των ναυτεργατών µε τα
ταξικά ναυτεργατικά σωµατεία
ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ. 

Την Τρίτη 2 Μάρτη, από το
πρωί, οι δυνάµεις των δύο ταξικών
σωµατείων είχαν «µπλοκάρει» τα
Ε/Γ-Ο/Γ πλοία «POLARIS» και
«SEA TRADE» της “Wavelord nav-
igation co ltd” του εφοπλιστή Γ. Βε-
ντούρη, στα οποία µε τις πλάτες των
αρµόδιων αρχών έλλειπαν παρά-
νοµα συνολικά 51 ναυτεργάτες, ενώ
δεν είχε καταβάλει στα πληρώµατα
και τα δεδουλευµένα. 

Τελικά, το απόγευµα της ίδιας
µέρας, αποκαταστάθηκε η οργανική
σύνθεση του «POLARIS» µε τη
ναυτολόγηση 23 ναυτεργατών,
καθώς και η πληρωµή των δεδου-

λευµένων στους ναυτεργάτες. Σε
ό,τι αφορά το «SEA TRADE»,
πήρε άδεια για ενός µήνα ακινησία. 

Η κατάσταση σε αυτά τα δύο
πλοία είναι ένα απλό δείγµα της
ασύδοτης δράσης των εφοπλιστών
που εξασφαλίζει η αντιλαxκή, αντι-
ναυτεργατική πολιτική των ΠΑΣΟΚ
- Ν∆ και Ευρωπαxκής Ένωσης,
ασυδοσία που εκφράζεται µε την
παραβίαση των Συλλογικών Συµβά-
σεων Εργασίας σε όλες τις κατηγο-
ρίες πλοίων, την παραβίαση ακόµα
και αυτής της νοµοθεσίας που είναι
κοµµένη στα µέτρα τους και την επι-
βολή του εργασιακού µεσαίωνα στα
καράβια. Ενώ είναι σε εξέλιξη και
νέα αντιναυτεργατική επίθεση από
τους εφοπλιστές, οι οποίοι θέλουν
να τελειώνουν µε τα εναποµείναντα
ναυτεργατικά δικαιώµατα.

∆∆υυννααµµιικκήή    ττααξξιικκήή    ππααρρέέµµββαασσηη  
στο «POLARIS» και το «SEA TRADE»

ΑΛΕΚΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ
ΜΜεε  λλαα//κκήή  εεξξοουυσσίίαα  ηη  ΕΕλλλλάάδδαα

µµπποορρεείί  νναα  σσττααθθεείί  σστταα  ππόόδδιιαα  ττηηςς

Μ   Α   Γ   Ε   Ι   Ρ   Ο   Ι 
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 Επαγγελµατιών Μαγείρων
Εµπορικού Ναυτικού για τα επόµενα χρόνια. Είναι µία σοβαρή συνδι-
καλιστική – πολιτική µάχη.

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
σωµατείο όργανο πάλης στα χέρια των Μαγείρων για την υπεράσπιση
και διεύρυνση των δικαιωµάτων του κλάδου µας αλλά και όλων των ναυ-
τεργατών.

Απαραίτητη προyπόθεση είναι να αναδειχθεί η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙ-
ΝΗΣΗ ΜΑΓΕΙΡΩΝ Ε.Ν. σε πρώτη δύναµη που θα σαρώσει τους συµ-
βιβασµένους και τους υποτακτικούς των εφοπλιστών, για να οργανώσει
τον αγώνα των Μαγείρων µέσα και έξω από τα καράβια. 

Συνεχίζουµε τον αγώνα µαζί τις ταξικές δυνάµεις που συσπειρώνο-
νται στα σωµατεία ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, τη ΝΣΚ και το ΠΑΜΕ.
Παλεύουµε για να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες πραγµατικές ανάγκες
µας, διεκδικούµε τον πλούτο που παράγουµε και µας τον κλέβουν. 

Ψηφοφορίες κάθε Τρίτη και Πέµπτη 
09:00 - 13:00  µέχρι και 23 Απρίλη 2010

Σε µεγάλη συγκέντρωση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στον Πειραιά µί-
λησε την Κυριακή 28 Μάρτη η ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Αλέκα Παπα-

ρήγα, η οποία στην οµιλία της ανάµεσα σε άλλα σηµείωσε:
«Βεβαίως κόκκινο χαλί δεν έβαλαν για να κατέβει ο πρωθυπουρ-

γός από το αεροπλάνο που τον έφερε από τις Βρυξέλλες στην Αθήνα.
Αλλά η θριαµβολογία, βεβαίως µε έναν περίτεχνο σεµνό τρόπο, πε-
ρισσεύει. Θεωρήθηκε µεγάλη νίκη της Ελλάδας και του πρωθυπουρ-
γού η συµφωνία που έγινε στην ΕΕ, µάλλον η διπλή τοποθέτηση, από
τη µία µεριά η δηµιουργία ενός ευρωπαxκού µηχανισµού από κοινού
µε το ∆ΝΤ και απ’ την άλλη µεριά η παρέµβαση της Ευρωπαxκής Τρά-
πεζας.

Ποιες είναι αυτές οι αποφά-
σεις που πάρθηκαν στην ΕΕ;
Eπιβεβαιώθηκε ότι η καπιτα-
λιστική κρίση είναι βαθιά,
είναι παγκόσµια και αναδει-
κνύει στην πρώτη γραµµή τους
µεγάλους ανταγωνισµούς και
αντιθέσεις των ισχυρών καπι-
ταλιστικών κρατών και των

περιφερειακών ενώσεων.
Εποµένως, στην ΕΕ πάρθηκε µια απόφαση που µπορεί να πει κα-

νείς ότι έχει ένα προσωρινό και κοντόφθαλµο χαρακτήρα, όµως
ακόµα και αν λειτουργήσει θα είναι µόνο ως ένα βαθµό αποτελε-
σµατική, γιατί το ιµπεριαλιστικό σύστηµα, ο καπιταλισµός µάλλον στο
στάδιο του ιµπεριαλισµού, δεν µπορεί να αντιµετωπίσει δραστικά, µε
αποτελεσµατικά φάρµακα, τις αντιθέσεις και τις αντιφάσεις του.

Μηχανισµός πολιτικού εκβιασµού
Τι απόφαση πήρανε;  Έκαναν έναν πολιτικό µηχανισµό ο οποίος

λέει το εξής πράγµα: Αν µια χώρα στη ζώνη του ευρώ βρεθεί σε πολύ
δύσκολη θέση, παραβιάζοντας βεβαίως κανόνες του παιχνιδιού, και
δεν µπορεί να κάνει αλλιώς, είναι στις παραµονές της χρεοκοπίας,
τότε θα ξανασυνεδριάσει η ΕΕ και θα αποφασιστεί αν αυτή η χώρα
έχει πραγµατική ανάγκη, αν βρίσκεται σε κίνδυνο χρεοκοπίας και
τότε θα αποφασίσουν τους όρους της στήριξης, της χρηµατοδότησης,
του δανεισµού και ενδεχοµένως να αποφασίσουν και αν θα βγει από
τη ζώνη του ευρώ. Και για να παρθεί αυτή η απόφαση πρέπει να ση-
µειωθεί οµοφωνία.

Ο πλούτος να γίνει λαVκή ιδιοκτησία
Σήµερα, το ΚΚΕ λέει πολύ περισσότερα από ποτέ: Όσο βαθαίνει

η κρίση, πρέπει ο λαός να κατευθύνει την πάλη του στην ανατροπή
της εξουσίας των µονοπωλίων. Βεβαίως, για µας η απάντηση στο κα-
πιταλιστικό σύστηµα είναι ο σοσιαλισµός. Καταλαβαίνουµε ότι σή-
µερα όλος ο λαός δεν είναι έτοιµος να δεχτεί αυτό. Κάτω από την
προπαγάνδα, κάτω από το φόβο, κάτω από προκαταλήψεις, ή, ένα
µέρος µικροµεσαίων στρωµάτων κάτω από την ουτοπία ότι διατηρώ-
ντας µια ατοµική ιδιοκτησία κάποτε µπορεί να την κάνει ισχυρή, µε-
γάλη, καπιταλιστική. Αυταπάτη, αλλά εν πάση περιπτώσει.

Συνέχεια στη σελ. 3
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ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
Ο. Ν. στη µνήµη
του Παντελή Σύριγγα     50 €
Μυλωνάκος Χρήστος     10 €
Κοντοφρύο Ιωάννης      30 €
Κουλούρης Αντώνης      50 €
Ζαχάρογλου Αναστάσιος   5 €
Ζερβός Αντώνιος              4 €
Νικολόπουλος Σπύρος    5 €
Ανώµυµοι συνάδελφοι  130 €

ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑ 
ΑΠΡΙΛΗΣ - ΜΑΗΣ - ΙΟΥΝΗΣ 2010
Προετοιµάζουµε  νέους  αγώνες

ενισχύστε και οικονοµικά το ΠΑΜΕ

ΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 1 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΤΙΜΗ ΛΑΧΝΟΥ 5 ΕΥΡΩ

ΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΝ2 Μάρτης 2010

Ηδιαχρονική αντιναυτεργατική - αντιλαxκή πολιτική µε την λεηλασία των ασφα-
λιστικών ταµείων, όπως και του ΝΑΤ, έχει διαµορφώσει σε βάρος των εν

ενεργεία και συνταξιούχων ναυτεργατών οξυµµένα προβλήµατα, που θα πάρουν
εκρηκτικές διαστάσεις από τα νέα αντιλαxκά µέτρα. 

Τα νέα κυβερνητικά µέτρα δεν είναι ούτε «έκτακτα» ούτε «προσωρινά», είναι
η πολιτική της Ευρωπαxκής Ένωσης, του Μάαστριχτ και της Λισσαβόνας, αντί-
στοιχα µέτρα υλοποιούνται και στις υπόλοιπες χώρες, που δεν έχουν υψηλά ελ-
λείµµατα.

Την ώρα που, µαζί, νεοφιλελεύθεροι και σοσιαλδηµοκράτες, «σύµµαχοι»,
«αγορές» και «οίκοι», λεηλατούν και τα τελευταία υπολείµµατα του λαxκού µό-
χθου, τα καταγεγραµµένα επίσηµα στοιχεία µαρτυρούν τον συσσωρευµένο πλούτο
των εφοπλιστών, τραπεζιτών και µεγαλοεπιχειρηµατιών.

Είναι προκλητικό να επικαλούνται τον πατριωτισµό των εργαζοµένων, αυτοί
που έχουν εκχωρήσει ήδη κυριαρχικά δικαιώµατα στο ΝΑΤΟ, την Ε.Ε., τις ΗΠΑ
και παρέδωσαν τη δηµόσια περιουσία. στους ιδιώτες «επενδυτές», τα µονοπώλια.
Ο πατριωτισµός της εργατικής τάξης, του λαού, είναι να πουν: «Καµιά θυσία για
την πλουτοκρατία την κρίση να πληρώσει η ολιγαρχία».

∆ Ι Ε Κ ∆ Ι Κ Ο Υ Μ Ε :

-1. Κάλυψη 100% από τον κρατικό προyπολογισµό όλων των ελλειµµάτων του
ΝΑΤ, του επικουρικού ΚΕΑΝ, του Οίκου Ναύτη ΚΑΑΝ και των άλλων ασφαλι-
στικών Ταµείων. Αύξηση των εφοπλιστικών εισφορών προς το ΝΑΤ. Να δώσουν
πίσω τώρα όλα τα κλεµµένα από τα ασφαλιστικά Ταµεία.
-2. Αποκλειστικά ∆ηµόσια και ∆ωρεάν Υγεία – Πρόνοια για όλους, χωρίς συµµε-
τοχή στα φάρµακα. Να αξιοποιηθεί, χωρίς τη σύµπραξη ιδιωτών, το Ναυτικό Νο-
σοκοµείο στα Μελίσσια και να συνδυασθεί µε την προληπτική ιατρική και τις
επαγγελµατικές ασθένειες.
-3. Αυξήσεις τώρα 15% σε όλες τις συντάξεις. Κατώτερη σύνταξη 1.120 ευρώ. Ανα-
προσαρµογή όλων των συντάξεων στο 80% του συνολικού ποσού που γίνονται
κρατήσεις. Αφορολόγητο 40.000 ευρώ και κατάργηση του ΦΠΑ από τα είδη λαx-
κής κατανάλωσης. 
-4. Να υπαχθούν στις διατάξεις του ν. 3075/02, όλοι οι  συνταξιούχοι ναυτεργάτες,
που αποκλείονται από το δικαίωµα προσαύξησης της σύνταξής τους. Άµεση εξέ-
ταση των 12.000 φακέλων των συνταξιούχων ναυτεργατών, στους οποίους δεν έχει
αποδοθεί ακόµα ούτε το 60%, που προβλέπει ο ν.2390/96. 
-5. Κατάργηση των εγκριτικών πράξεων και όλων των αντιναυτεργατικών νοµο-
θετικών µέτρων. Κατάργηση του καταστροφικού κανονισµού 3577/92 της Ερω-
παxκής Ένωσης περί απελευθέρωσης της ακτοπλοxας, που ερηµώνει τα νησιά και
εξοντώνει τους ναυτεργάτες.
-6. Άµεση πρόσληψη µόνιµου προσωπικού για την κάλυψη των κενών θέσεων στο
ΝΑΤ και µεταφορά των υπηρεσιών του στο νέο κτίριο. Κάλυψη όλων των κενών
θέσεων γιατρών και υπαλλήλων του Οίκου Ναύτου. 

Καλούµε όλους τους συνταξιούχους ναυτεργάτες σε γενικό ξεσηκωµό ενά-
ντια στην αντιλαVκή πολιτική, σε ταξικό αγώνα µε το Πανεργατικό Αγωνιστικό
Μέτωπο, το ΠΑΜΕ, για τις ανάγκες του σήµερα αλλά και την προοπτική για έναν
άλλο δρόµο ανάπτυξης, που να υπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες και όχι τα κέρδη
των κεφαλαιοκρατών. 

Με εντολή του Σώµατος, 
ο  Πρόεδρος της Γ.Σ.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΟΥΓΛΙ∆ΗΣ

Στη µνήµη του ακούραστου αγωνιστή 

ΝΙΚΟΥ ΚΑΛΑΜΑΚΗ
η σύζυγός τουΕιρήνη Καλαµάκη,

προσφέρει στη «Ν» 500 ευρώ 
και του αφιερώνει  το παρακάτω ποίηµα.

ΕΝΑ ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ «ΓΙΑΤΙ»
Μοναδικέ µου σύντροφε, στήριγµα της ζωής µου.
Ήσουνα πάντοτε για µε ο φάρος της ψυχής µου, 
που µου ’δειχνες καθηµερινά πια ρότα θε να πάρω, 
για ν’ ακουµπήσω το σκαρί σ’ απάνεµο µουράγιο.

Έφυγες και µε άφησες µες τα βαθιά σκοτάδια 
Κι εγώ κλαίω κι οδύροµαι στης µοναξιάς τα βράδια.
Ψάχνω παντού για να σε βρω µέσα στο σπιτικό µας 
µ’ αυτό ει’ άδειο κι έρηµο, µαύρο το φτωχικό µας.

Από παιδούλα µ’ έπιασες µέσα στην αγκαλιά σου, 
µε µπόλιασες, αγάπη µου, µε τα οράµατά σου,
πότιζες και λίπαινες το σπόρο που ’χα στα στήθη 
για Λαxκή ∆ικαίωση σε όλο τον πλανήτη.

Αντάµα µαχόµασταν κι δυο στο ίδιο µετερίζι.
Εκεί που η συνείδηση του ανθρωπιστή ορίζει,
ν’ ανοίξει ένα βλέφαρο ο δόλιος ο εργάτης, 
που του ρουφά το αίµα του ο κεφαλαιοκράτης.

∆εν έκανες διάκριση χρώµατος, και φυλής
γιατί ήσουν απ’ τα µύχια σου γνήσιος κοµµουνιστής.
Με τίποτα δεν δεχόσουνα την εκµετάλλευση
ανθρώπου από άνθρωπο, γιατί ’ναι απαράδεκτη.

Γι’ αυτό, από µικρός µπήκες στο πιο τίµιο κόµµα, 
το κόµµα που το κυνηγούν άρχοντες και λαµόγια.
Πάλεψες µε δύναµη για Λαxκές αλλαγές,
µε µπροστάρη και εκφραστή το τίµιο Κ.Κ.Ε.

Μα η πατρίδα σε τιµώρησε για τα ιδανικά σου.
Είναι ο Κρόνος που τρώει τα καλά παιδιά του.
Σου ’φαγε την καρδούλα σου τη βασανισµένη
κι ένα αναπάντητο «ΓΙΑΤΙ» τώρα σε µένα µένει.

ΗΠανελλαδική Συνδιάσκεψη
του ΚΚΕ πραγµατοποιήθηκε

στις 6-7 Μάρτη 2010, σύµφωνα µε
απόφαση του 18ου Συνεδρίου, µε
θέµα «Η δουλειά του Κόµµατος
στην εργατική τάξη και το συνδικα-
λιστικό της κίνηµα», είχε σαν κύριο
στόχο να προσδιορίσει την ανα-
γκαιότητα, το περιεχόµενο, την κα-
τεύθυνση και τις προyποθέσεις για
την ανασύνταξη του εργατικού συν-
δικαλιστικού κινήµατος. 

Η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη
υπογράµµισε ότι το καθήκον της
ανασύνταξης του εργατικού και
λαxκού κινήµατος έχει τεθεί από τις
ίδιες τις εξελίξεις ως επιτακτική και
ώριµη ανάγκη. Από την άποψη της
ουσίας συνίσταται στο εξής: Να
ανέβει το επίπεδο συνείδησης, ορ-
γάνωσης και πάλης της εργατικής
τάξης στο ύψος των σύγχρονων
απαιτήσεων της ταξικής πάλης, που
έχει ως κύριο περιεχόµενό της την
αναγκαιότητα και δυνατότητα του
σοσιαλισµού - κοµµουνισµού, που
είναι η µόνη ρεαλιστική απάντηση
στην καπιταλιστική οικονοµική
κρίση, στην εκµετάλλευση και κα-
ταπίεση, στην ιµπεριαλιστική βαρ-
βαρότητα.

Αγώνας που απαιτεί Κόµµα και
ταξικός πόλος στο συνδικαλιστικό
κίνηµα να είναι σε θέση να αντιπα-
ρατεθούν µαχητικά στην επιθετική
στρατηγική του κεφαλαίου και του

κράτους του απέναντι στην εργα-
τική τάξη και το κίνηµά της και να
διεκδικούν δυναµικά την ικανοποί-
ηση των σύγχρονων και βασικών
αναγκών των εργαζοµένων, µε συν-
δυασµένους µαζικούς αγώνες άµυ-
νας και επίθεσης, στην κατεύθυνση

της σύγκρουσης µε τα συµφέροντα
των µονοπωλίων και µε την εξουσία
τους, µε ανατροπές στους συσχετι-
σµούς δύναµης σε κοινωνικό και
πολιτικό επίπεδο, µε σχέδιο και
προοπτική για τη λαxκή εξουσία.

Γραµµή πάλης που είναι σε συµ-
φωνία µε την Απόφαση του 18ου
Συνεδρίου, η οποία υπογραµµίζει:
«Σήµερα, είναι ακόµα πιο αναγκαίο
και επιτακτικό να κερδίσει έδαφος
η αντίληψη ότι η πάλη για τα οξυ-
µένα προβλήµατα, η πάλη κατά των
συνεπειών της κρίσης, η πάλη κατά
των νέων αντεργατικών και αντι-
λαxκών µέτρων πρέπει να εξελιχθεί
σε πάλη κατά της εξουσίας των µο-
νοπωλίων, των ιµπεριαλιστικών
ενώσεών τους».

Οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώ-
σεις και η οικονοµική κρίση έφεραν
µεγάλες ανατροπές σε εργατικές
κατακτήσεις, ανατροπές που οδη-
γούν πλατιές εργατικές και λαxκές
µάζες σε συνθήκες µόνιµης, σχετι-
κής, αλλά και απόλυτης εξαθλίω-
σης.

Το πρόγραµµα της κυβέρνησης
του ΠΑΣΟΚ για αντιµετώπιση της
κρίσης είναι βέβαιο ότι θα έχει
πολύ πιο βαριές και πιο βαθιές συ-
νέπειες για τη ζωή, τα δικαιώµατα
και τις ελευθερίες του λαού, την
ακόµα µεγαλύτερη και βαθύτερη
καταλήστευση της εργατικής τάξης,
των πλουτοπαραγωγικών πόρων της
χώρας. Θα οξύνει όλες τις αντιθέ-
σεις και πριν απ' όλα την αντίθεση
κεφαλαίου - εργασίας. 

Η φάση ανάκαµψης οδηγεί σε
νέα συγκέντρωση - συγκεντροποί-
ηση του κεφαλαίου, σε          αύξη-
σητου βαθµού εκµετάλλευσης, της
ανισοµετρίας και σε επιτάχυνση
ανακατατάξεων σε περιφερειακό
και σε διεθνές επίπεδο. Η φάση
ανάκαµψης, όταν και όπως έρθει,
αφ' ενός δε θα φέρει βελτίωση στη
θέση της εργατικής τάξης και ορι-
σµένων τµηµάτων των µεσαίων
στρωµάτων, αφ' ετέρου θα οδηγή-
σει σε νέα κρίση.

Ηκαπιταλιστική οικονοµική
κρίση είναι ταυτόχρονα και

περίοδος συσσώρευσης πολιτικής
πείρας και επαναστατικής ενέρ-
γειας, καθώς αποκαλύπτει τα
ιστορικά όρια του καπιταλιστικού
τρόπου παραγωγής, το βαθιά
αντιδραστικό, επικίνδυνο και πα-
ρασιτικό του χαρακτήρα.

Για την εργατική τάξη και τα
πλατιά λαxκά στρώµατα και κυ-
ρίως για το µέλλον των  παιδιών 

της είναι πλέον θέµα ζωής και
θανάτου να συνειδητοποιήσουν
την αναγκαιότητα του  αγώνα για
την ανατροπή της εξουσίας των
µονοπωλίων, για άλλο δρόµο ανά-
πτυξης που θα έχει στο επίκεντρό
του τις σύγχρονες και συνολικές
ανάγκες της εργατικής τάξης, των
λαxκών στρωµάτων, την ισόµετρη
οικονοµική ανάπτυξη.

Η υλοποίηση των νέων αντερ-
γατικών και αντιλαxκών µέτρων,
που προωθεί η κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ, στο όνοµα της κρίσης
και των ελλειµµάτων και µε ση-
µαία µια νέα διαχείριση δικαιότε-
ρης αναδιανοµής του εθνικού
εισοδήµατος, νέο «µοντέλο» ανά-

πτυξης κ.ά., θα φέρνει στην επι-
φάνεια αγωνιστικές διαθέσεις,
µαζικές αντιδράσεις και πολιτικές
διεργασίες, αλλά και νέες δυσκο-
λίες. Η ταξική πάλη θα οξυνθεί.

Το ΠΑΣΟΚ είναι βέβαιο πως
θα κάνει ό,τι µπορεί για πιο βαθιά
υπονόµευση και χτύπηµα του κι-
νήµατος. 

Ανανεώνεται ως φορέας επι-
κίνδυνου αντικοµµουνισµού. Ειδι-
κότερα, µε στήριγµα τις δυνάµεις
του στο µαζικό κίνηµα (ΓΣΕΕ,
Α∆Ε∆Υ κλπ.) και τους µηχανι-
σµούς εξαγοράς της ΕΕ, θα επι-
χειρήσει να εγκλωβίσει εργατικές
και λαxκές δυνάµεις σε νέες ρε-
φορµιστικές αυταπάτες µε τους
«κοινωνικούς διαλόγους», τις δια-
βουλεύσεις και τις σοσιαλδηµο-
κρατικές θεωρίες περί ρύθµισης
και εξανθρωπισµού του καπιταλι-
στικού συστήµατος. Το µέτωπο
απέναντι στο ρεφορµισµό πρέπει
να δυναµώσει.

Όλοι αυτοί οι λόγοι κάνουν
επιτακτική ανάγκη την ανασύ-
νταξη του εργατικού και λαxκού
κινήµατος, για να βρεθεί στο
απαιτούµενο ύψος ιδεολογικής

και πολιτικής αντιπαράθεσης, µε
κεντρικό άξονα πάλης: Ανάπτυξη
για το λαό και όχι για τα µονοπώ-
λια.

Η ανασυγκρότηση του εργατι-
κού κινήµατος, η εµβέλειά του, η
αποτελεσµατικότητά του συνδέο-
νται αναπόσπαστα µε το αδυνάτι-
σµα των συµµαχιών του
µονοπωλιακού κεφαλαίου και την
ισχυροποίηση των συµµαχιών της
εργατικής τάξης. 

Η απόσπαση από την επιρροή
της αστικής τάξης των      αυτοα-
πασχολούµενων, των µικροµε-
σαίων αγροτών είναι µέρος της
ταξικής πάλης. Το κοινό πλαίσιο
πάλης που διαµόρφωσε η Συνδιά-
σκεψη να αποτελέσει τη βάση για
τη συνολική βελτίωση και σταθε-
ροποίηση του προσανατολισµού
δράσης. 

Σ.Σ.: Ολόκληρο το κείµενο της
απόφασης Πανελλαδικής Κοµµα-
τικής Συνδιάσκεψης δηµοσιεύθηκε
σε ειδικό ένθετο, που κυκλοφόρησε
µε τον «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ» της Κυ-
ριακής 21 Μάρτη 2010.

ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ  και ΩΡΙΜΗ ΑΝΑΓΚΗ η ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ 
του  ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ  ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ  ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Συσσώρευση πολιτικής πείρας

Με την αφαίµαξη του λαxκού εισο-
δήµατος, η κυβέρνηση του

ΠΑΣΟΚ µαζεύει χρήµατα στο κρατικό
ταµείο, για να τα ξαναµοιράσει στην
πλουτοκρατία µε τη µορφή επιδοτή-
σεων, διευκολύνσεων, νέων φοροελα-
φρύνσεων, όπως :

- Ο φορολογικός συντελεστής στα
µη διανεµόµενα επιχειρηµατικά κέρδη
µειώνεται σταδιακά από 25% σε 20%. 

- Από τη λεγόµενη «ενιαία κλίµακα
φορολόγησης» εξαιρούνται οι τόκοι κα-
ταθέσεων και οι τόκοι από οµόλογα, σε
όφελος των τραπεζών και άλλων µερί-
δων της πλουτοκρατίας. 

- ∆ίνονται νέες φοροαπαλλαγές στο
όνοµα της διατήρησης θέσεων εργα-
σίας, κλπ. Μειώνεται κατά 2 µονάδες ο
συντελεστής φορολογίας κερδών σε
επιχειρήσεις που δηλώνουν µείωση του
τζίρου για τρία στη σειρά χρόνια. 

- Εκπτώσεις στα φορολογητέα
κέρδη επιχειρήσεων που δηλώνουν δα-
πάνες για «έρευνα και τεχνολογική
καινοτοµία» µε τη δηµιουργία «αφορο-
λόγητου αποθεµατικού». 

Η συνέχεια «ακούει» στο όνοµα της
καπιταλιστικής ανάπτυξης. Στο αµέσως
επόµενο διάστηµα ετοιµάζουν το «βελ-
τιωµένο» λεγόµενο αναπτυξιακό νόµο,
τη µοιρασιά των κονδυλίων του ΕΣΠΑ,
το «ελληνικό αναπτυξιακό ταµείο» και
τη νέα γενιά «συµπράξεων» ανάµεσα
στο κράτος και τους ιδιώτες.

Σε φάση πλήρους ανάπτυξης περνούν και τα τελευταία σαρω-
τικά αντιλαxκά µέτρα, που εδώ και πάνω από ένα χρόνο είχαν

αποφασίσει και δροµολογούσαν τα επιτελεία της πλουτοκρατίας,
αλλά αντί για τη Ν∆ τα έφερε το ΠΑΣΟΚ. 

Η καπιταλιστική κρίση και πολύ περισσότερο οι στρατηγικές
εξόδου που εφαρµόζει ο δικοµµατισµός, η ντόπια και ευρωενω-
σιακή οικονοµική ολιγαρχία, αλλά και τα ιµπεριαλιστικά κέντρα,
είτε πρόκειται για την ΕΕ είτε για το ∆ΝΤ, συνεπάγονται νέα
δεινά για τους εργάτες και τα άλλα λαxκά στρώµατα. 

Μετά τα µέτρα που πήραν για την καρατόµηση των µισθών
και των συντάξεων, τις ανατιµήσεις στους ειδικούς φόρους κα-
τανάλωσης και του ΦΠΑ κ.λπ., τώρα ήρθε η ώρα για το νέο φο-
ρολογικό νόµο. 

- Η συρρίκνωση στο αφορολόγητο όριο για την αγορά πρώ-
της κατοικίας συνδυάζεται µε το πετσόκοµµα της φοροελάφρυν-
σης για τους τόκους στεγαστικού δανείου

- Εισάγονται µια σειρά από τεκµήρια δαπανών, που και αφο-
ρούν ακόµα και στην κύρια κατοικία των φορολογουµένων. 

- Σε κάθε περίπτωση, η ...«γενική ετήσια αντικειµενική δα-
πάνη» για κάθε φορολογούµενο προσδιορίζεται στα 3.000 ευρώ
για τον άγαµο και από 5.000 για το ζευγάρι! 

- Καταργείται, αναδροµικά από 1η Γενάρη 2010, η αυτοτε-
λής φορολόγηση επιδοµάτων  και αποζηµιώσεων, που εντάσσο-
νται στη νέα κλίµακα φορολογίας.

- Καθιερώνεται, αυτό κι αν είναι αίσχος, κλίµακα φορολό-
γησης στις αποζηµιώσεις λόγω απόλυσης από τη δουλειά και στο
εφάπαξ των εργαζοµένων. 

Ενώ οι ανάγκες των εργαζοµένων υπαγορεύουν την ανάγκη
αύξησης του αφορολογήτου ορίου, τουλάχιστον στα επίπεδα των
20.000 ευρώ για κάθε φορολογούµενο αυξηµένο κατά 5.000 ευρώ
για κάθε παιδί, η κυβέρνηση κάνει το αντίθετο, αφού για να ανα-
γνωρίσει το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ απαιτεί αποδείξεις
ίσες µε το 10%, ενώ για το επιπλέον µέρος του εισοδήµατος
απαιτεί αποδείξεις ίσες µε το 30%. Όσοι δεν προσκοµίσουν τις
απαιτούµενες αποδείξεις θα πληρώσουν φόρο ίσο µε το 10% των
αποδείξεων που δε διαθέτουν. 

∆ηλαδή, φορολογούµενος µε εισόδηµα 18.000 ευρώ, οφείλει
να παρουσιάσει αποδείξεις (1.200+1.800) ύψους 3.000, αν του
λείπουν 1.500 ευρώ, τότε θα πληρώσει 150 ευρώ παραπάνω από
το φόρο εισοδήµατος, που προκύπτει µε βάση τη φορολογική κλί-
µακα.

Το κάλεσµα του Αγωνιστικού Συνδυασµού Ναυτών
για ταξικό µέτωπο µε τα σωµατεία ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ, τις δυνάµεις του ΠΑΜΕ, απορρίφθηκε από
την «πλειοψηφία» µε το αστείο επιχείρηµα των αστών
ότι το ΠΑΜΕ διασπά το συνδικαλιστικό κίνηµα και ότι
είναι κοµµατικοποιηµένο. 

∆εν απάντησαν όµως, αυτοί που κάνουν ότι κόπτο-
νται για την ενότητα και υποκρίνονται τους ακοµµάτι-
στους: Γιατί πάνε µε τις δυνάµεις της ΠΑΣΚΕ και της
∆ΑΚΕ, που ακόµη και ο τίτλος των παρατάξεων δηλώνει
την κοµµατική τους ταυτότητα; Γιατί στο εργατικό κέ-
ντρο Πειραιά και στη ΓΣΕΕ ταυτίζονται µε τις δυνάµεις
του ΣΥΝ-ΣΥΡΙΖΑ; Γιατί στο όνοµα της ενότητας δεν
συµµετέχουν στις κινητοποιήσεις του ΠΑΜΕ,  όταν το
Ε.Κ. στον Πειραιά έχει να κάνει συγκέντρωση πάνω από
δέκα χρόνια; Γιατί καλούν σε απεργοσπασία τους Ναύ-
τες όταν το ΠΑΜΕ κηρύσσει απεργίες;

Ενότητα στην απραξία και τον συµβιβασµό µε το
εφοπλιστικό κεφάλαιο διακηρύσσουν και τέτοια ενότητα
δεν την χρειάζονται οι Ναυτεργάτες. Γιατί και το ΠΑΜΕ
µπορεί να µη συµφωνούµε µε το πλαίσιο της ΠΝΟ και
της ΓΣΕΕ αλλά συµµετέχουµε σε όλες τις κινητοποιήσεις
µε το δικό µας πλαίσιο. Όποιος δεν θέλει να ζυµώσει
δέκα µέρες κοσκινίζει, λέει µια παροιµία.

Η αλαζονεία τους, επειδή οι εφοπλιστές τους επι-
τρέπουν πόσοι αλλά προπαντός ποιοί ναύτες θα έρθουν
στη Συνέλευση, γίνεται γρήγορα βλακεία. Γιατί ακόµη
και οι «δικοί τους» τους ακούνε και καταλαβαίνουν
πολλά. Η αλήθεια δεν κρύβεται, θα βρει τρόπο να κυλή-
σει και να σε κάνει θες δε θες να την αποδεχτείς.

Προσπαθούν να πείσουν τους σ/φους ότι τώρα στις
δύσκολες εποχές η µάχη της επιβίωσης είναι προσωπική
υπόθεση, ατοµική άντε το πολύ-πολύ της οµάδας. ∆ίνουν
στον καθένα την δικαιολογία του προσωπικού προβλή-
µατος. Αν έτσι είναι τα πράγµατα, τότε τι το θέλουν το
σωµατείο;

Ο Αγωνιστικός Συνδυασµός Ναυτών µε ανακοίνωση
αλλά και µε τις τοποθετήσεις εκπροσώπων του στη Συ-
νέλευση κάλεσε τους συναδέλφους να αναχαιτίσουν την
τάση της παραίτησης και του συµβιβασµού, που εκφρά-
ζει η πλειοψηφία της διοίκησης. Τόνισε ότι η λύση των
προβληµάτων δεν µπορεί να έρθει από λυκοσυµµαχίες
και ευκαιριακούς αγώνες.

Έχουµε καθήκον για την τάξη µας, για µας και τα
παιδιά µας, να παλέψουµε για ένα καλύτερο µέλλον από
αυτό που µας επιφυλάσσουν οι εφοπλιστές, η κυβέρνηση,
τα φερέφωνά τους, γενικά αλλά και στο σωµατείο.

Χρειάζεται άµεσα να αναπτύξουµε την δράση µας
για το εισόδηµα, τις Συλλογικές Συµβάσεις, το ασφαλι-
στικό, το φορολογικό, την ανεργία.

Να βοηθήσουµε να δυναµώσει στις γραµµές µας η
αντίληψη ότι για να κατακτήσουµε την λύση στα προ-
βλήµατά µας χρειάζεται ρήξη µε τους εφοπλιστές και τις
κυβερνήσεις τους, τον κυβερνητικό εργοδοτικό συνδι-
καλισµό.

Με πάθος και πίστη στο δίκαιο του αγώνα µας να
συµµετέχουµε όλοι στους δύσκολους πολύµορφους αγώ-
νες, που διοργανώνουν οι ταξικές δυνάµεις σε στεριά
και θάλασσα.

Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο    Ν Ο Μ Ο Σ Χ Ε ∆ Ι Ο

Πανηγυρικά αθωώθηκαν από το Εφετείο Πειραιά οι
υποψήφιοι του Αγωνιστικού Συνδυασµού Ναυτών,

που επί οχτώ χρόνια διασύρθηκαν και κατασυκοφαντή-
θηκαν µε χαλκευµένες κατηγορίες από τον Νταλακο-
γιώργο και την οµάδα του.

Οι ενδείξεις στις οποίες είχαν στηριχθεί οι πρωτό-
δικες καταδικαστικές αποφάσεις όχι µόνο δεν επιβε-
βαιώθηκαν αλλά αποδυναµώθηκαν, τόνισε στην
αγόρευσή του ο εισαγγελέας προτείνοντας την αθώωσή
τους η οποία έγινε οµόφωνα δεκτή από το δικαστήριο
την 1η Μάρτη 2010.

Οι σ/φοι Ναύτες που κατέθεσαν στο δικαστήριο
υποτίθεται σαν κατήγοροι και στις δυο δίκες - είχε
προηγηθεί η αθώωση του εκδότη της «Ναυτεργατικής»
Σωτήρη Μαργιόλη - όχι µόνο δεν επιβεβαίωσαν τους
ισχυρισµούς των συκοφαντών αλλά ενόρκως κατέθεσαν
στο δικαστήριο ότι τα κατηγορητήρια τα έγραφαν στο
σωµατείο και σε ορισµένες περιπτώσεις πλαστογρα-
φούσαν ακόµη και την υπογραφή τους.

Παρά την προσπάθειά τους να καθοδηγήσουν τους
µάρτυρες τάζοντάς τους εργασία και               καλύπτο-
ντας τα έξοδα µετακίνησής τους, οι συκοφάντες δεν κα-
τάφεραν να τους κάνουν ψευδοµάρτυρες και γι’ αυτό
συνέχισαν ακόµη και µετά το δικαστήριο να τους επι-
πλήττουν. 

Οχτώ χρόνια µετά από δυο εκλογικές αναµετρήσεις
- παραµονές της τρίτης - ήθελαν πολύ µια καταδικα-
στική απόφαση ενάντια στον Αγωνιστικό συνδυασµό
Ναυτών, αυτοί που από το 1992 και µετά αξιοποίησαν
τα αστικά δικαστήρια σε όλες τις εκλογικές αναµετρή-
σεις, πότε κατηγορώντας πρόσωπα, πότε σπάζοντας
κάλπες και πάντα συνδιαλεγόµενοι µε θεούς και δαί-
µονες για να διατηρήσουν την ηγεµονία τους στο σωµα-
τείο.

Εικοσιπέντε «κίτρινα» χρόνια που στρογγυλοκάθο-
νται στη διοίκηση του σωµατείου δεν έχουν να επιδεί-
ξουν τίποτα υπέρ του Ναύτη, των ναυτεργατών
γενικότερα. 

Θα µπορούσαµε σαν συνδυασµός να ζητήσουµε την
δίωξή τους από τα αστικά δικαστήρια σαν συκοφάντες
αλλά δεν θα προσθέταµε τίποτα γιατί αυτό αποδείχτηκε
στην ακροαµατική διαδικασία και οι σ/φοι το γνωρίζουν
ή θα το µάθουν. Η µεγαλύτερη τιµωρία τους είναι η πε-
ριφρόνηση του κλάδου, των ναυτεργατών.

Πρώην αριστεροί, πρώην αγωνιστές, τάχα µου
ακοµµάτιστοι, τάχα µου ανεξάρτητοι,  χωρίς κοινωνικό
προσδιορισµό, ούτε εργάτες ούτε εργοδότες, άyλοι-άο-
σµοι-άγευστοι, αφού έτσι θέλουν να είναι… έτσι να τους
κάνουν οι Ναύτες, ανύπαρκτους, στις αρχαιρεσίες που
έρχονται στο τέλος του χρόνου.

Ο Αγωνιστικός Συνδυασµός Ναυτών θα συνεχί-
σουµε ορθοστατούντες και ορθοβαδίζοντες µαζί µε τους
Ναύτες, τους ναυτεργάτες, το σύνολο της εργατικής
τάξης - της τάξης µας.

ΑΑ ΘΘ ΛΛ ΙΙ ΟΟ ΙΙ   ΣΣ ΥΥ ΚΚ ΟΟ ΦΦ ΑΑ ΝΝ ΤΤ ΕΕ ΣΣ

ΑΑφφααίίµµααξξηη  
σσττοο  λλαα//κκόό  εειισσόόδδηηµµαα  

ΑΑιιµµοοδδοοσσίίαα  
σσττηηνν  κκεεφφααλλααιιοοκκρρααττίίαα
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Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Εθνι-
κής Στατιστικής Υπηρεσίας, η δύ-

ναµη του υπό ελληνική σηµαία
στόλου (πλοία πάνω από 100 κοχ)
τον ∆εκέµβρη του 2009 ανερχόταν
σε 2.110 πλοία 41.358.711 κοχ. Σε σύ-
γκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του
2008 έχουµε αύξηση της δύναµης
κατά 30 πλοία και 2.202.500 κοχ.

Επίσης, σύµφωνα µε στοιχεία της
Petrofin, που σύναψαν οι Έλληνες
εφοπλιστές για το 2009, ανήλθαν σε
67,2 δις δολάρια και η πραγµατική
εκταµίευση ήταν 54,607 δις δολάρια,
έναντι 53,574 δις το 2008 και 45,34
δις το 2007. µεταξύ των δανειοδο-
τριών τραπεζών περιλαµβάνονται
και πέντε ελληνικές µε συνολικό
χαρτοφυλάκιο 12,672 δις δολάρια,
πρώτη στη λίστα την Εθνική (3,217
δις) και ακολουθούν Alpha, Εµπο-
ρική, Marfin και Πειραιώς.

Αυτά συµβαίνουν σε περίοδο
κρίσης και προφανώς κάποιοι τρί-
βουν τα χέρια τους. Το έχουν δηλώ-
σει άλλωστε ότι θα αξιοποιήσουν τις
ευκαιρίες που δηµιουργούνται για
να ενισχύσουν τη θέση τους. Έχουν
τη δυνατότητα να το κάνουν λόγω

της προκλητικής συσσώρευσης πλού-
του, που πέτυχαν τα προηγούµενα
χρόνια και η οποία, όπως δείχνουν
τα στοιχεία, συνεχίζεται έστω και µε
µικρότερους ρυθµούς.

Όµως την κρίση, κυβέρνηση και
εργοδοσία την αξιοποιούν ενάντια
στους εργαζόµενους, µειώνοντας τις
απολαβές τους µε περικοπές, αύ-
ξηση φορολογίας άµεσης και έµµε-
σης, µείωση δαπανών για κοινωνικές
παροχές, υγεία και παιδεία, µεταφέ-
ροντας αυτές τις δαπάνες στις πλά-
τες των ίδιων των εργαζοµένων.

Οι εφοπλιστές βάζουν ήδη ζή-
τηµα κατάργησης των οργανικών
συνθέσεων, της 10µηνης υποχρεωτι-
κής επάνδρωσης στην ακτοπλοxα,
πλήρη ελευθερία κινήσεων δηλαδή
πλήρη ασυδοσία.

Μήπως πρέπει οι εργαζόµενοι,
µέρες που είναι, να φέρουν στη
σκέψη τους και τον Ρήγα Φεραίο,
κανέναν Κολοκοτρώνη, να εµπνευ-
στούν λίγο από τις ιδέες και τις πρά-
ξεις τους (;) Τα καράβια χωρίς
εφοπλιστές ταξιδεύουν χωρίς ναυ-
τεργάτες όχι.

«ΒΑΤ»

ΕΛΛΗΝΟΚΤΗΤΟΣ  ΣΤΟΛΟΣ

Οι θέσεις που κατέθεσε στη Βουλή για το Ασφα-
λιστικό η κυβέρνηση επιβεβαιώνουν ότι έχει

έτοιµο νόµο τερατούργηµα που σφαγιάζει κυριολε-
κτικά τις συντάξεις, τα όρια συνταξιοδότησης για
όλους, τα βαριά και ανθυγιεινά και τις στοιχειώδεις
ιατροφαρµακευτικές παροχές. Αυτά που φέρνει η
κυβέρνηση στο Ασφαλιστικό αποτελούν κλιµάκωση
του άγριου πολέµου που έχει εξαπολύσει µε τη στή-
ριξη Ν∆ - ΛΑ.Ο.Σ. 

Το νέο σύστηµα αποτυπώνει όλες τις σε βάθος
ανατροπές που σχεδιάζει η κυβέρνηση και σύµφωνα
µε τις εισηγήσεις που παρουσίασε µέχρι τώρα το
υπουργείο Εργασίας περιλαµβάνει:

- Από το 2018 εφαρµόζεται το νέο µοντέλο Ασφάλι-
σης, µε το οποίο θεσµοθετείται η βασική σύνταξη,
που θα κινείται στα σηµερινά όρια της προνοιακής
σύνταξης του ΟΓΑ (350 ευρώ). 
- Η «βασική» µαζί µε το αναλογικό τµήµα της σύ-
νταξης, θα είναι πολύ κατώτερη από τα σηµερινά
επίπεδα, που έτσι κι αλλιώς είναι χαµηλά.
- Μέσα από τη βασική ενδέχεται να καταργηθούν τα
«κατώτερα όρια» συντάξεων, ενώ σε αµφισβήτηση
τίθεται και το ΕΚΑΣ.
- Οι επικουρικές δε θα ξεπερνούν το 20%, ενώ µέσα
στον σχεδιασµό τους είναι οι επικουρικές ή τµήµα
τους να ενταχθούν στο κεφαλαιοποιητικό σύστηµα,
οι αποδόσεις τους να εξαρτώνται από τον τζόγο,
χωρίς καµιά εγγύηση του κράτους.
- Η κρατική χρηµατοδότηση περιορίζεται στη συνο-
λική δαπάνη για τη βασική σύνταξη και προδιαγρά-
φει το ευτελές επίπεδο των παροχών, που θα δίνει
το νέο σύστηµα.
- Τα αποθεµατικά των Ταµείων υπάγονται σε ένα
φορέα και µέσω της ΑΕ∆ΑΚ του ΙΚΑ θα οδηγηθούν
στο χρηµατιστήριο. Στο χρηµατιστήριο οδηγείται και
η ακίνητη περιουσία µέσα από εταιρεία διαχείρισης.
- Οι κλάδοι Υγείας των Ταµείων αποκόπτονται,

εντάσσονται στο ΕΣΥ, σαλαµοποιούνται
δικαιώµατα, περιορίζονται δραστικά οι παροχές,
επιτυγχάνεται και εδώ η µείωση της κρατικής χρη-
µατοδότησης.
- Καθορίζεται νέος τρόπος απονοµής των αναπηρι-
κών συντάξεων. Οι µέχρι τώρα αναθεωρήσεις έχουν
κάνει πιο δύσκολη την απονοµή και έχουν µειώσει
το ύψος των συντάξεων αυτών.
- Αυξάνεται κατά δύο χρόνια ο µέσος όρος ηλικίας
συνταξιοδότησης, ο οποίος το 2015 θα πρέπει να ξε-
περνά τα 63 χρόνια, από 61,4 χρόνια που είναι σή-
µερα.
- Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, καταργούνται
όλες οι «πρόωρες» συντάξεις, επεκτείνονται και σε
άλλα Ταµεία τα αντικίνητρα και ιδιαίτερα η µείωση
της σύνταξης κατά 6% για κάθε χρόνο που υπολεί-
πεται από το ανώτατο όριο. 
- Αναθεωρείται η λίστα των ΒΑΕ, εξοβελίζονται
εκατοντάδες επαγγέλµατα στα οποία εργάζονται
εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόµενοι, για τους οποίους
η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης θα
είναι από 5 έως 7 χρόνια.

Για την Υγεία, στην πρώτη φάση προβλέπεται: «Συν-
διαχείριση των πόρων των κλάδων Υγείας (µία και

ενιαία διαπραγµάτευση για όλες τις προµήθειες του συ-
στήµατος)». Θα δηµιουργηθεί ένας «ενιαίος κουµπα-
ράς», που θα χρηµατοδοτεί αυτές τις υποβαθµισµένες
δηµόσιες υπηρεσίες Υγείας ή θα αγοράζει απ' τον ιδιω-
τικό τοµέα υπηρεσίες και άλλες προµήθειες.

Γίνεται «διαχωρισµός των κλάδων υπηρεσιών
Υγείας από το συνταξιοδοτικό σύστηµα». Με το διαχω-
ρισµό των κλάδων Υγείας και Συντάξεων «οι φορείς
Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) - που αποτε-
λούν το κυρίως µέρος των διαθέσιµων υπηρεσιών του
ασφαλιστικού συστήµατος σήµερα - θα υπαχθούν στην
εποπτεία του υπουργείου Υγείας και θα ενσωµατωθούν
στο σύστηµα της ΠΦΥ (και τα νοσοκοµεία στη δευτερο-
βάθµια)». 

Στόχος είναι ο περιορισµός της κρατικής συµµετο-
χής στις δαπάνες Υγείας σε ένα ελάχιστο, υποβαθµι-
σµένο επίπεδο για όλους τους εργαζόµενους, όπως
ακριβώς γίνεται και µε τη βασική και προνοιακή σύ-
νταξη. Και αυτές οι υποβαθµισµένες παροχές θα γίνο-
νται µέσα απ' το «ενιαίο και καθολικό σύστηµα Υγείας»,
που προπαγανδίζει η κυβέρνηση και στο οποίο θα
εντάσσονται δηµόσιος και ιδιωτικός τοµέας, µε τη συµ-
µετοχή δήµων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Το τερατούργηµα πρέπει να πάρει άµεση απά-
ντηση. Να σηµάνει συναγερµός σε όλους τους τόπους
δουλειάς, στις εργατογειτονιές, στις πόλεις και τα
χωριά. Ξεσηκωµός όλου του λαού. Για να ανατρέψουµε
τους αντεργατικούς αντιασφαλιστικούς νόµους
ΠΑΣΟΚ - Ν∆. Για να ανατρέψουµε την αντιλαVκή πο-
λιτική.

Στους ενιαίους ταξικούς 
αγώνες η διέξοδος

Ο συντονισµός της δράσης για τη διεκδίκηση αι-
τηµάτων που αφορούν στις σύγχρονες πραγµατικές
ανάγκες για το Συνταξιοδοτικό, την Υγεία και την
Πρόνοια αποτελεί απάντηση στην επίθεση που δέχε-
ται το σύνολο των εργαζοµένων από τις κυβερνήσεις
των ευρωπαxκών κρατών. Αυτή ήταν η βασική διαπί-
στωση της Ευρωπαxκής Συνδικαλιστικής Σύσκεψης,
που οργάνωσε η Παγκόσµια Συνδικαλιστική Οµο-
σπονδία (ΠΣΟ).

Από τις 18 έως τις 21 Μάρτη πραγ-
µατοποιήθηκε το 34ο συνέδριο της

ΓΣΕΕ, ένα συνέδριο  στήριξης της
στρατηγικής και των απαιτήσεων του
κεφαλαίου, απόκρυψης των ευθυνών
της κυβέρνησης και της ευρωπαxκής
ένωσης, ένα ακόµα συνέδριο νόθων
και πλαστών συσχετισµών, ξένο και
εχθρικό για τα συµφέροντα της εργατι-
κής τάξης. 

Το συνέδριο έγινε σε πολυτελές ξε-
νοδοχείο της Χαλκιδικής, στο οποίο
εργάζονται εργαζόµενοι µε «µαύρη»
και ανασφάλιστη εργασία, µακριά από
τα ενοχλητικά βλέµµατα των εργαζο-
µένων, σε µια περίοδο που δεχόµαστε
την πιο βάρβαρη επίθεση από τις δυ-
νάµεις του κεφαλαίου σε βάρος του συ-
νόλου των δικαιωµάτων µας.

Ένα συνέδριο που οι συνδικαλιστι-
κοί εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ και της
Ν.∆ αλλά και του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ που
πάντα τους προσφέρει την υποστήριξή
του, επαναβεβαίωσαν την κοινή στρα-
τηγική τους και το κοινό τους αντι-
ΠΑΜΕ µέτωπο.

Οι δύο γραµµές που συγκρούονται
στο συνδικαλιστικό κίνηµα εκφράστη-
καν και στο συνέδριο της ΓΣΕΕ, από τη
µια η πλειοψηφία (ΠΑΣΚΕ, ∆ΑΚΕ και
«Αυτόνοµη Παρέµβαση»), που προ-
κλητικά υποκλίθηκε στα κελεύσµατα
της εξουσίας και στην πολιτική του κε-
φαλαίου. Οι δυνάµεις που χειροκρότη-
σαν το Μάαστριχτ, την ΟΝΕ, το ευρώ,
την ανταγωνιστικότητα και τις ανα-
διαρθρώσεις και σήµερα χειροκροτούν
αυτούς που εξαπολύουν θύελλα αντερ-
γατικών µέτρων.

Από την άλλη οι ταξικές δυνάµεις
που ξεκαθάρισαν ότι µπορεί η πλειο-
ψηφία να δηλώνει πρόθυµη στις επιτα-
γές της εργοδοσίας, αλλά οι εργάτες
δεν έχουν πει την τελευταία τους λέξη.
Το ΠΑΜΕ, το ταξικό κίνηµα, που δεν
υποτάσσεται, δε σκύβει το κεφάλι,
κρατάει ψηλά τη σηµαία της ταξικής
πάλης. Από τη µια ο εκφυλισµός και η
νοθεία, από την άλλη ο καθαρός λόγος,
η αγωνιστική πράξη.

Στην εναρκτήρια οµιλία ο πρόε-

δρος της ΓΣΕΕ, έβγαλε «λάδι» την κυ-
βέρνηση λέγοντας πως «δεν άντεξε
στις πιέσεις των αγορών» και κάλεσε
σε υλοποίηση του προγράµµατος του
ΠΑΣΟΚ, της συνθήκης της Λισσαβό-
νας και του προγράµµατος σταθερότη-
τας, στην κοινωνική συναίνεση.

Οι σύνεδροι της ∆ηµοκρατικής
Αγωνιστικής Συνεργασίας (∆ΑΣ), των
δυνάµεων του ΠΑΜΕ, «υποδέχτηκαν»
τον πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου µε
τα συνθήµατα «Αυτά τα µέτρα, αυτή η
πολιτική, των µονοπωλίων είναι
εντολή» και «Νόµος είναι το δίκιο του
εργάτη και όχι τα κέρδη του κεφαλαι-
οκράτη», καθώς και τον αρχηγό της
Ν.∆. Α. Σαµαρά µε το σύνθηµα
«ΠΑΣΟΚ και Ν∆ στηρίζουν το κεφά-
λαιο και την πλουτοκρατία».

Αποφασιστική ήταν και η στάση
των ταξικών δυνάµεων στη προσπά-
θεια της πλειοψηφίας της ΓΣΕΕ να
δώσει τον λόγο στον εκπρόσωπο της
CES-ETUC, Τ. Τζένκινς απαιτώντας
«Έξω οι ρουφιάνοι των πολυεθνικών»
- «Έξω οι πουληµένοι», αποκαλύπτο-
ντας τον πραγµατικό αντιδραστικό
ρόλο της CES-ETUC, ως οργάνου και
στήριγµα του κεφαλαίου στην Ευρώπη.

Οι οµιλίες του πρωθυπουργού, των
άλλων εκπροσώπων των αστικών κοµ-
µάτων και του εκπροσώπου της CES-
ETUC, στήριξαν την βάρβαρη πολιτική
του κεφαλαίου και της ευρωπαxκής
ένωσης.

Στον αντίποδα η τοποθέτηση του
αναπληρωτή Γενικού Γραµµατέα της
ΠΣΟ (Παγκόσµια Συνδικαλιστική
Οµοσπονδία) Β. Πάτσο, τον οποίο οι
σύνεδροι της ∆ΑΣ υποδέχτηκαν µε το
σύνθηµα «Αλληλεγγύη στην πάλη των
λαών, κάτω η νέα τάξη των ιµπεριαλι-
στών», που υπογράµµισε ότι:

«Τα µέτρα αυτά τα αποφασίζουν
µαζί στις Βρυξέλλες η Κοµισιόν, οι κα-
πιταλιστές και οι κυβερνήσεις της Ευ-
ρωπαxκής Ένωσης. Όλα αυτά τα
µέτρα δείχνουν ότι ο καπιταλισµός
είναι βαριά άρρωστος και δεν υπάρχει
γιατρειά. Η λύση βρίσκεται στη ανα-
τροπή του καπιταλιστικού συστήµατος

και στο σταµάτηµα της εκµετάλλευσης
ανθρώπου από άνθρωπο». 

Μεταφέροντας τη φωνή των λαών
που βρίσκονται στο στόχαστρο του
ιµπεριαλισµού ο Β. Πάτσο σηµείωσε:
«Εκτός από την οικονοµική κρίση του
καπιταλιστικού συστήµατος, η ανθρω-
πότητα υποφέρει από την επιθετική πο-
λιτική των ΗΠΑ και των συµµάχων
τους. Η κατοχή στο Ιράκ συνεχίζεται,
το ίδιο και ο πόλεµος στο Αφγανιστάν.
Ο παλαιστινιακός λαός υποφέρει από
την επιθετικότητα του Ισραήλ... το
εµπάργκο σε βάρος της Κούβας κρατά
πάνω από πενήντα χρόνια».

Με το ΠΑΜΕ στο δρόµο 
του αγώνα, καµιά θυσία 

για την πλουτοκρατία, κοινωνική
συµµαχία για την λαVκή εξουσία

Η ∆ΑΣ, η παράταξη των δυνάµεων
του ΠΑΜΕ στη ΓΣΕΕ, συνεπής µε την
δράση της και την αρχική της στάση, µε
τον εκπρόσωπό της Γιώργο Πέρρο,
αναφέρθηκε στις θέσεις του υπουρ-
γείου Εργασίας µε τις δραµατικές αλ-
λαγές στο Ασφαλιστικό, που λίγο πριν
είχαν κατατεθεί στη Βουλή, κατήγγειλε
το συνέδριο –παρωδία, µε τους αντι-
προσώπους της ∆ΑΣ να αποχωρούν µη
θέλοντας µε την παρουσία τους να το
διευκολύνουν και να το νοµιµοποιή-
σουν.

Οι αντιπρόσωποι της ∆ΑΣ µαζί µε
τις δυνάµεις του ΠΑΜΕ από την Θεσ-

σαλονίκη, βρέθηκαν στους τόπους δου-
λειάς, µαζί µε τους εργάτες και µε
στόχο την ακόµα πιο αποφασιστική ορ-
γάνωση της πάλης για την ικανοποίηση
των σύγχρονων αναγκών των εργαζο-
µένων, 

Στις εκλογές, για την νέα διοίκηση
της ΓΣΕΕ, η παράταξη της ΠΑΣΚΕ
εξέλεξε 22 έδρες από 21 στο προηγού-
µενο συνέδριο, έδρα την οποία έχασε
η παράταξη της ∆ΑΚΕ, που περιορί-
στηκε στις 11 από 12. Η παράταξη της
∆ΑΣ εξέλεξε 9 µέλη όσο είχε και στην
απερχόµενη διοίκηση, ενώ 3 έδρες
πήρε η παράταξη της «Αυτόνοµης Πα-
ρέµβασης», όσες και στο προηγούµενο
συνέδριο.

Οι πραγµατικοί συσχετισµοί κρίνο-
νται στο δρόµο του αγώνα και της σύ-
γκρουσης µε τα βάρβαρα κυβερνητικά
µέτρα και την πολιτική του κεφαλαίου.
Σε αυτό το µετερίζι οι δυνάµεις του
ΠΑΜΕ έχουν δώσει επιτυχηµένες εξε-
τάσεις και σε αυτό το δρόµο  θα συνε-
χίσουµε.

Ο βασικός ρόλος και η αποστολή
του ΠΑΜΕ δεν είναι και δεν εξαντλεί-
ται µόνο στην καθηµερινή πάλη για την
υπεράσπιση των δικαιωµάτων των ερ-
γαζοµένων. Στόχος του ΠΑΜΕ είναι
να ενώσει, να συσπειρώσει, την εργα-
τική τάξη σε ταξική βάση. Να αποτελέ-
σει το ίδιο το ΠΑΜΕ, ένα από τα πιο
βασικά φύτρα του εργατικού, του λαx-
κού µετώπου. Ενός µετώπου που µαζί
µε τους αυτοαπασχολούµενους, τους
µικρούς έµπορους και βιοτέχνες, την
φτωχή και µεσαία αγροτιά, την νεολαία
θα αντιταχθεί στο ενιαίο µέτωπο των
καπιταλιστών, των αστικών κοµµάτων
της Ευρωπαxκής Ένωσης και θα διεκ-
δικήσει για λογαριασµό της εργατικής
τάξης και των συµµάχων της την εξου-
σία.

Όρος απαραίτητος για να εφαρµο-
στή ένα πρόγραµµα λαVκής οικονοµίας
ώστε οι δυνατότητες της χώρας µας
να αξιοποιούνται προς όφελος της
πλειοψηφίας του λαού µας και να µην
γίνεται κέρδος στα χέρια της πλουτο-
κρατίας.

34ο Συνέδριο Γ.Σ.Ε.Ε: 
ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΟΘΕΙΑ του ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΟΥ - ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Σφαγιασµός  της Κοινωνικής  Ασφάλισης Κατακρεούργηση της Υγείας  -  Πρόνοιας

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
««ΕΕθθννιικκοοίί  σσωωττήήρρεεςς»»  οοιι  εεφφοοππλλιισσττέέςς

Πρωτοβουλία για την έξοδο της χώρας από την κρίση αναλαµβάνουν
οι εφοπλιστές, προτείνοντας την έκδοση «εθνικού οµολόγου» προκειµένου
το δηµόσιο να καλύψει τις άµεσες δανειακές ανάγκες, καθώς όπως ανα-
φέρεται σε σχετικό δηµοσίευµα «µόνο η ρευστότητα των Ελλήνων εφο-
πλιστών εκτιµάται πως υπερβαίνει τα 250 δισ. ευρώ»... 

Ποτέ δεν αµφιβάλλαµε ότι τα χρήµατα υπάρχουν στα θησαυροφυλά-
κια της πλουτοκρατίας, εξαιτίας της συσσωρευµένης υπερκερδοφορίας
των περασµένων δεκαετιών, που στηρίχθηκε στην άγρια εκµετάλλευση
των εργαζοµένων και στα απίστευτα προνόµια που τους προσφέρθηκαν
από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Ν∆. 

Όµως, η κυβέρνηση ποτέ δε διανοήθηκε να τα πάρει από την πλου-
τοκρατία. Από την εργατική τάξη και τα άλλα λαVκά στρώµατα θέλει να
τα πάρει σπρώχνοντάς τους πιο βαθιά στη φτώχεια και στην εξαθλίωση.
Την πλουτοκρατία την ενισχύει στο όνοµα εξόδου από την κρίση µε τα
λεφτά που είχαν βγει από τον ιδρώτα του εργαζόµενου λαού. Και βάζει
το λαό να πληρώσει ξανά το λογαριασµό...

ΣΣααρρώώννοουυνν  ττοο  88ωωρροο  οοιι  εεφφοοππλλιισσττέέςς
Τη σφοδρότητα µε την οποία το εφοπλιστικό κεφάλαιο επιτίθεται στα

δικαιώµατα των εργαζοµένων του κλάδου σηµατοδοτούν και οι εξελί-
ξεις: 

-Στο ναυτικό πρακτορείο εµπορευµατοκιβωτίων «ΣΚΑΝ∆ΙΝΑΥ:ΚΟ»,
από τις 2 Μάρτη, σύµφωνα µε ανακοίνωση της εταιρείας, µειώνεται κατά
δύο ώρες µε αντίστοιχη µείωση των αποδοχών το ωράριο για 10 υπαλλή-
λους από τους 38.
- Στη ναυτιλιακή εταιρεία µεταφοράς κοντέVνερς «ΖΙΜ» απολύθηκαν 4
εργαζόµενοι και έπεται συνέχεια. Η ίδια εταιρία από τον Ιούνη µέχρι τις
31 ∆εκέµβρη είχε µειώσει το ωράριο στο προσωπικό κατά µισή ώρα µε
αντίστοιχη µείωση των αποδοχών και είχε απολύσει 6 εργαζόµενους.
-Στην εταιρία «CHINA», που δραστηριοποιείται στη ναυτιλία και τις µε-
ταφορές από την 1η Γενάρη άρχισαν διαθεσιµότητες εκ περιτροπής των
υπαλλήλων.
-Απλήρωτοι εδώ και 6 µήνες παραµένουν οι υπάλληλοι της εταιρείας «GA
FERRIES» του εφοπλιστή Γ. Αγούδηµου.

Ταγµένη στο πλευρό των εφοπλιστών -εκτός από την ΠΝΟ- είναι και
η συµβιβασµένη πλειοψηφία στη διοίκηση της ΠΑΣΕΝΤ. Είναι χαρακτη-
ριστικό ότι ο πρόεδρος του επιχειρησιακού σωµατείου των εργαζοµένων
στις «ΜΙΝΩ:ΚΕΣ», ο οποίος είναι και µέλος της διοίκησης του ΠΑΣΕΝΤ
εκλεγµένος µε το ψηφοδέλτιο της «Αυτόνοµης Παρέµβασης»,  πρότεινε
ο ίδιος µηδενικές αυξήσεις!

ΑΑσσφφααλλιισσττιικκόό  κκεεννόό  σστταα  ΠΠοορρθθµµεείίαα
Σε εκκρεµότητα παραµένει το θέµα της ασφάλισης για αστική ευθύνη

των πορθµείων, δηµιουργώντας τεράστιο κενό σε ό,τι αφορά την προ-
στασία των επιβατών από διάφορους κινδύνους όπως απώλεια ζωής, σω-
µατικές βλάβες ή ζηµιά πράγµατος.

Με το νόµο 2932/2001 ορίστηκε η υποχρεωτική πλήρης ασφάλιση
αστικής ευθύνης έναντι τρίτων όλων των RO-RO, των Ε/Γ και Φ/Γ πλοίων
της ακτοπλοVας αλλά ουδέποτε εφαρµόστηκε ουσιαστικά για τα εκατο-
ντάδες πορθµεία. 

Νεώτερος νόµος ο 3450/2006 τροποποίησε τον αρχικό περιορίζοντας
τους ασφαλιζόµενους κινδύνους στην απώλεια ζωής ή σωµατικής βλάβης
ή ζηµιά πράγµατος που έλαβε χώρα πάνω στο πλοίο και προέβλεπε ότι
τα απαιτούµενα ασφαλιστικά ποσά θα ρυθµιστούν µε την έκδοση σχετι-
κής κοινής υπουργικής απόφασης. 

Το 2006 ειδική επιτροπή κατάρτισε την απόφαση που καθόριζε τα
ασφαλιζόµενα κεφάλαια σε 50 χιλιάδες ευρώ για σωµατικές βλάβες και
10 χιλιάδες ευρώ για υλικές ζηµιές ανά επιβάτη.

Το κενό αυτό εξακολουθεί και υπάρχει παρά το γεγονός ότι η Ελ-
λάδα έχει υπογράψει τη συµµετοχή της στη διεθνή συµφωνία που καθο-
ρίζει τα ασφαλιζόµενα κεφάλαια για κάθε πλοίο το οποίο εκτελεί
δροµολόγια στην ακτοπλο'α. 

ΣΣττηηµµέέννοο  ««σσυυγγκκρροουυσσιιαακκόό»»  σσκκηηννιικκόό
Λίγο µετά τη µεγάλη συγκέντρωση του οργανωµένου ταξικού κινή-

µατος, 5 του Μάρτη στην πλατεία Συντάγµατος, αποδείχτηκε για άλλη
µια φορά η ανυποληψία στην οποία έχουν περιέλθει οι εργατοπατέρες
της διοίκησης της ΓΣΕΕ. Ισχνή η συγκέντρωση που διοργάνωσαν. Οι ερ-
γαζόµενοι τους έχουν γυρίσει την πλάτη.

Τη γύµνια τους όµως ήρθε να σκεπάσει το σκηνικό «συγκρούσεων»,
που στήθηκε στην πλατεία, και έγινε τροφή για τα αστικά ΜΜΕ, που εξα-
φάνισαν τις µεγάλες κινητοποιήσεις, οι οποίες δείχνουν την πραγµατική
διέξοδο για την εργατική τάξη, τα λαVκά στρώµατα και τη νεολαία.

Η αρχή έγινε, όταν κάποιοι από αυτούς που συµµετείχαν στη συγκέ-
ντρωση της ΓΣΕΕ, επιτέθηκαν στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γ. Παναγόπουλο,
χτυπώντας τον και πετώντας του γιαούρτια και νερά. Αποτέλεσµα ήταν
να µεταφερθεί στο ιατρείο της Βουλής και αργότερα στον «Ευαγγελισµό»
για προληπτικούς λόγους. 

Η συνέχεια δόθηκε από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που εµφανί-
στηκαν πάνω από το µνηµείο του Άγνωστου Στρατιώτη κρατώντας ένα
πανό που έγραφε «Ο άνθρωπος είναι η απάντηση όποια κι αν είναι η ερώ-
τηση» (!) Όταν δίπλωσαν το πανό και κατέβαιναν προς την πλατεία, ο Μ.
Γλέζος δέχτηκε από αστυνοµικούς χηµικά στο πρόσωπο µε αποτέλεσµα
να µεταφερθεί για νοσηλεία στον «Ευαγγελισµό».

Με λαVκή εξουσία 
η Ελλάδα µπορεί να 

σταθεί στα πόδια της

Εµείς λοιπόν λέµε, εντάξει, δε συµφωνείτε για
το σοσιαλισµό. Όµως, πρέπει να συµφωνήσετε ότι
πρέπει να διεκδικήσουµε µια εργατική - λαxκή
εξουσία. Και ότι πρέπει αυτή η εξουσία να ξεχω-
ρίζει από κάθε άλλη εξουσία που έχουµε γνωρίσει
κυβερνητική, από ένα ζήτηµα βασικό: Ο πλούτος
που παράγεται σε αυτό τον τόπο πρέπει να γίνει
λαxκή ιδιοκτησία. Και ότι πρέπει η Ελλάδα να
απαγκιστρωθεί, να απαλλαγεί από τις δεσµεύσεις
της στα πλαίσια της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Και µάλι-
στα τώρα πρέπει αυτή η σκέψη, ότι η Ελλάδα µπο-
ρεί να σταθεί µόνη της, χωρίς την ΕΕ και το
ΝΑΤΟ, να ωριµάζει στον ελληνικό λαό, ανεξαρ-
τήτως ακόµα, αν θέλετε, και αν έχει σκεφτεί αυτή
τη µεγάλη και τη ριζική αλλαγή.

Οι ιδιοκτήτες καπιταλιστές δε χρειάζονται

Μπορεί να σταθεί ο τόπος, η Ελλάδα στα
πόδια της; Βεβαίως. Έχουµε παραγωγική βάση,
ακόµα και υπονοµευµένη από το κεφάλαιο, αλλά
υπάρχει αναπτυγµένη. Αυτοί που δε χρειάζονται
σήµερα στην Ελλάδα είναι οι ιδιοκτήτες καπιταλι-
στές. Αυτοί πρέπει να φύγουν. Εµείς δε λέµε να
διαλυθούν οι επιχειρήσεις. Ίσα - ίσα. Και αν θέ-
λετε ο καπιταλισµός έχει δώσει ώθηση στην ανά-
πτυξη, αυτών που λέµε των παραγωγικών
δυνάµεων, έχει φτιάξει σύγχρονη βιοµηχανία -
στην Ελλάδα βεβαίως όχι τόσο όσο στη Γερµανία
- αλλά έχει εκσυγχρονιστεί σε ένα βαθµό η παρα-
γωγική βάση της χώρας. Ανισόµετρα, υπάρχουν
κλάδοι που ανακόπτεται η εξέλιξή τους. Παρ’ όλα
αυτά υπάρχει τεχνογνωσία, υπάρχει γνώση, υπάρ-
χει εµπειρία. Εποµένως, τι φοβόµαστε; Να φοβά-
σαι όταν δεν έχεις τον πλούτο στα χέρια σου. Η
Ελλάδα µπορεί να σταθεί. Βεβαίως.

Η πολιτική µας πρόταση λοιπόν είναι:

Συσπείρωση των ταξικών δυνάµεων στο εργα-
τικό κίνηµα. Ανασύνταξή του, κοινωνική συµµα-
χία - υπάρχουν τα έµβρυα σήµερα, αλλά πρέπει να
πάρουν πολύ µεγαλύτερη υπόσταση -, µέτωπο ερ-
γατικής τάξης, µικροµεσαίων στην πόλη και στην
ύπαιθρο. Με τα κινήµατα των γυναικών, της νεο-
λαίας, για την ειρήνη, του περιβάλλοντος, µε κινή-
µατα και συσπειρώσεις που υπάρχουν και νέα που
µπορεί η ζωή να βγάλει. Με απεγκλωβισµό των
λαxκών µαζών από το ΠΑΣΟΚ και τη Ν∆ πριν από
όλα. Με ενίσχυση και στήριξη και συµµαχία µε την
πολιτική πρόταση του ΚΚΕ, διατηρώντας, αν θέ-
λετε, η κάθε πλευρά και τις ιδιαίτερες απόψεις της,
αλλά σε σαφή τέτοια γραµµή. Εναντίον των µονο-
πωλίων και του ιµπεριαλισµού. Και τώρα πρέπει
να γίνει η αντεπίθεση. Ο αντίπαλος είναι ισχυρός
όσο το κίνηµα είναι αδύνατο. Και όταν το κίνηµα
ενισχυθεί θα αποκαλυφθούν αρκετές από τις αδυ-
ναµίες του».

Συνέχεια από τη σελ. 1

MAR- 10.qxp:������ 1  30-03-10  15:33  ������ 3



ΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΝ4 Μάρτης 2010

Από κοινού η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και η κατ’ επίφαση αντι-
πολίτευση της Ν∆, µε την ουσιαστική στήριξη και του ΛΑ.Ο.Σ.,

προχωρούν στην κύρωση από τη Βουλή της «νέας» οδηγίας Μπολ-
κεστάιν της ΕΕ, η οποία προωθεί την απελευθέρωση της παροχής
υπηρεσιών, ισοπεδώνοντας έτσι εργατικά δικαιώµατα και κατα-
κτήσεις των εργαζοµένων στο κατώτατο δυνατό σηµείο.

Με την οδηγία Μπολκεστάxν δίνεται η δυνατότητα στους επι-
χειρηµατικούς οµίλους να ασκήσουν επιχειρηµατική δραστηριό-
τητα, για παράδειγµα, στην Ελλάδα, δηλώνοντας όµως ως έδρα της
επιχείρησης ένα άλλο κράτος - µέλος όπου οι όροι εργασίας είναι
χειρότεροι από αυτούς της Ελλάδας. 

Η οδηγία θωρακίζει ακόµα περισσότερο τη δυνατότητα κερ-
δοφορίας του κεφαλαίου και έρχεται να θυµίσει ότι ακρογωνιαίος
λίθος για την ΕΕ είναι η ελευθερία του κεφαλαίου να διασφαλίζει
τη µέγιστη δυνατή κερδοφορία του, όπως άλλωστε θεµελιώνουν
και οι τέσσερις περιβόητες ελευθερίες που θέσπισε η Συνθήκη του
Μάαστριχτ  (κίνηση κεφαλαίων, εργαζοµένων, εµπορευµάτων,
υπηρεσιών). 

Για άλλη µια φορά, 17 χρόνια µετά την ψήφιση της Συνθήκης
του Μάαστριχτ αναδεικνύονται οι τεράστιες ευθύνες του ΠΑΣΟΚ,
της Ν∆ και του ΣΥΝ και του ΛΑ.Ο.Σ. (ο αρχηγός του οποίου ήταν
τότε βουλευτής της Ν∆) που την ψήφισαν, αχρηστεύει κάθε επι-
χείρηµα ότι δήθεν είναι µια παλιά ιστορία, που δεν έχει συνέπειες
στο παρόν, όπως ψελλίζει το τελευταίο διάστηµα ο ΣΥΡΙΖΑ.

Στη βάση της Συνθήκης του Μάαστριχτ τα όργανα της ΕΕ
έχουν ήδη καταστήσει σαφές ότι θεωρείται ανεπίτρεπτος κάθε πε-
ριορισµός που τυχόν υπάρχει σε κάποιο εθνικό δίκαιο και ο οποίος
εµποδίζει την εκµετάλλευση των εργαζοµένων µε τους όρους που
ισχύουν στην έδρα της επιχείρησης. Χαρακτηριστική είναι η νοµο-
λογία του Ευρωπαxκού ∆ικαστηρίου την οποία αξιοποιεί η ΕΕ προ-
κειµένου να επιβάλει την πολιτική αυτή.

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα:
Οι αποφάσεις του Ευρωπαxκού ∆ικαστηρίου για τις απεργίες

που έκαναν οι Σουηδοί οικοδόµοι και οι Φινλανδοί ναυτεργάτες
είναι αποκαλυπτικές. 

Οι Φινλανδοί ναυτεργάτες απεργούσαν γιατί η φινλανδική
εφοπλιστική εταιρεία «VikingLine» µετέφερε πλοίο της στην
εσθονική σηµαία για να εκµεταλλευτεί έτσι ακόµη αγριότερα τους
ναυτεργάτες του πλοίου, αφού έτσι θα εφάρµοζε την εσθονική
συλλογική σύµβαση εργασίας, που προβλέπει πολύ χαµηλότερους
µισθούς και δικαιώµατα για τους ναυτεργάτες. 

Οι Σουηδοί οικοδόµοι απεργούσαν απαιτώντας να εφαρµόζο-
νται και στους Λετονούς εργάτες που απασχολούσε στη Σουηδία η
λετονική εταιρεία «Laval» οι όροι εργασίας και οι µισθοί της σου-
ηδικής συλλογικής σύµβασης που ήταν πολύ ανώτεροι από το µισθό
πείνας που τους κατέβαλε η επιχείρηση µε βάση τη λετονική σύµ-
βαση. 

Και στις δύο υποθέσεις το Ευρωπαxκό ∆ικαστήριο έκρινε ότι οι
απεργίες είναι παράνοµες επειδή «παραβιάζουν το κοινοτικό δί-
καιο» και συγκεκριµένα τα «θεµελιώδη δικαιώµατα», που θεσπί-
στηκαν και κατοχυρώθηκαν από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ,
δηλαδή το «δικαίωµα της ελεύθερης εγκατάστασης των επιχειρή-
σεων» και το «δικαίωµα της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και κυ-
κλοφορίας των εργαζοµένων» στα κράτη - µέλη της ΕΕ.

Απώτερος στόχος να συντριβούν οι όποιες κατακτήσεις διατη-
ρεί σήµερα η εργατική τάξη και το εργατικό κίνηµα σε κάποια
κράτη - µέλη και να επιβληθούν σε όλα τα κράτη - µέλη ενιαίοι όροι
και συνθήκες ακόµα πιο στυγνής εκµετάλλευσης των εργαζοµένων.

Ο∆ΗΓΙΑ “ΜΠΟΛΚΕΝΣΤΑ�Ν”
Ευθύ χτύπηµα ενάντια στις  ΣΣΕ

Αντιπροσωπεία σπουδαστών
Μηχανικών και Πλοιάρ-

χων από τις ΑΕΝ, µε πρωτο-
βουλία της ΠΕΜΕΝ,
πραγµατοποίησαν 8 Μάρτη
2010, παρέµβαση στην Ένωση
Ελλήνων Εφοπλιστών και στον
Σύνδεσµο Επιχειρήσεων Επι-
βατηγού Ναυτιλίας.

Ανέδειξαν το οξυµµένο
πρόβληµα που αντιµετωπίζουν
οι πρωτοετείς σπουδαστές για
το Α’ Εκπαιδευτικό ταξίδι,
αλλά και το σύνολο των προ-
βληµάτων της Ναυτικής Εκπαί-
δευσης και Μετεκπαίδευσης.

Καταδίκασαν τη διάκριση
σε βάρος των σπουδαστριών οι
οποίες είναι και αυτές θύµατα
της εφοπλιστικής εκµετάλλευ-
σης.

Οι εφοπλιστικές ενώσεις
υποκριτικά δήλωσαν ότι στα
πλοία τους έχουν καλύψει τις
θέσεις των ∆οκίµων µε σπου-
δαστές των ΑΕΝ, µε χαρακτη-
ριστική δήλωση κοροxδίας της
Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών

ότι χρησιµοποιεί και στα 730
πλοία της µε ελληνική σηµαία,
ενώ αν πράγµατι γινόταν αυτό
θα κάλυπτε το σύνολο των πρω-
τοετών σπουδαστών.

Απαίτησαν την άµεση κά-
λυψη των πρωτοετών σπουδα-
στών για το Α’ Εκπαιδευτικό
ταξίδι και ανέδειξαν ότι η πο-
λιτική της ανταγωνιστικότητας
και της κερδοφορίας του κεφα-
λαίου, αφανίζει το σύνολο των
δικαιωµάτων των ναυτεργατών
από κάθε κατηγορία πλοίων.

Τα ναυτεργατικά σωµατεία
ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ κα-
λούν τους σπουδαστές των
ΑΕΝ σε κοινό µέτωπο και
αγώνα για το σύνολο των προ-
βληµάτων µας, να συµµετέχουν
στην 24ωρη Πανελλαδική
Απεργία στις 11 Μάρτη 2010
και στις απεργιακές συγκε-
ντρώσεις του ΠΑΜΕ, για να
αναχαιτίσουµε την αντιλαxκή
πολιτική, διεκδικώντας αιτή-
µατα που να ανταποκρίνονται
στις σύγχρονες ανάγκες µας.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ
ΣΕ ΕΦΟΠΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

Ανυποχώρητοι και έχοντας τη συµπαράσταση του ΠΑΜΕ και
των ταξικών συνδικάτων συνεχίζουν τον πολυήµερο απερ-

γιακό αγώνα τους οι Αιγύπτιοι αλιεργάτες της Μηχανιώνας. Στέ-
κονται όρθιοι και άκαµπτοι απέναντι στις δολοφονικές επιθέσεις
που έχουν εξαπολύσει εναντίον τους οι µεγαλοπλοιοκτήτες µε
στόχο να σπάσουν τον αγώνα των Αιγύπτιων αλιεργατών, να τους
διώξουν από τη χώρα, αλλά και να συγκεντρώσουν όλο τον αλι-
ευτικό στόλο της Μηχανιώνας στα χέρια λίγων.

Οι εργοδότες προχώρησαν σε κατάθεση ανυπόγραφων οικει-
οθελών αποχωρήσεων για το σύνολο του προσωπικού και διέκο-
ψαν την ασφάλισή τους στον ΟΓΑ. Έτσι πολλοί Αιγύπτιοι
βρίσκονται αντιµέτωποι µε τον κίνδυνο της απέλασης. Η Περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπου προσέφυγαν οι Αιγύπτιοι, δε-
σµεύθηκε ότι θα εξετάσει το ζήτηµα. 

Θυµίζουµε ότι οι Αιγύπτιοι αλιεργάτες πραγµατοποιούν απερ-
γία εδώ και 2,5 µήνες διεκδικώντας αµοιβή που να ανταποκρίνε-
ται στη δύσκολη και επικίνδυνη δουλειά τους, αλλά και να
ικανοποιεί τις ανάγκες τους. Παλεύουν να έχουν εκπρόσωπό τους
στον έλεγχο του µερτικού, µέθοδο µε την οποία αµείβονται, για να
σταµατήσει η κλοπή σε βάρος τους που είχε ως αποτέλεσµα να
φτάσουν να πληρώνονται µε 300 ευρώ το µήνα.

Το υψηλότερο ποσοστό
ανεργίας στην Ευρωπαxκή

Ένωση των 27, καταγράφηκε
το ∆εκέµβρη του 2009, όπως
σηµειώνει η EUROSTAT. Συ-
γκεκριµένα, στην Ευρωζώνη η
ανεργία άγγιξε το 10%, µε συ-
νολικά 15.763.000 εκατοµµύρια
ανέργους. Τα παραπάνω στοι-
χεία, όµως, δεν αντικατοπτρί-
ζουν την πραγµατική ανεργία, η
οποία είναι πολύ µεγαλύτερη,
αφού όταν κάποιος δουλεύει
µία ώρα τη βδοµάδα δεν θεω-
ρείται άνεργος! 

Στη χώρα µας, επίσης, η
ανεργία εξελίσσεται σε πραγ-
µατικό εφιάλτη, καθώς σύµ-
φωνα µε την επίσηµη
καταγραφή του ΟΑΕ∆ το πο-
σοστό ανεργίας εκτινάχθηκε
στο 14,6% το Φλεβάρη του
2010 και οι άνεργοι έφτα-
σαν τους 766.159! 

Για τους ναυτεργάτες
σύµφωνα µε τα επίσηµα
στοιχεία του ΓΕΝΕ τον
Φλεβάρη του 2010 οι κατα-
γεραµµένοι άνεργοι ήταν
2569 (από 1751 που ήταν
τον Φλεβάρη του 2008) και
από αυτούς µόνον οι 1272
έπαιρναν έστω και αυτό το
εξευτελιστικό επίδοµα των 295
ευρώ οι έγγαµοι και 235 ευρώ
οι άγαµοι, που η διάρκεια κα-
ταβολής του είναι περιορι-
σµένη, ενώ τα δώρα Πάσχα -
Χριστουγέννων µόνο λίγοι «τυ-
χεροί» τα δικαιούνται. 

Μ’ αυτά τα δεδοµένα, µόνο
ως βάρβαρη πρόκληση και
φτηνή προπαγάνδα µπορεί να
εκληφθεί το χονδροειδέστατο
ψέµα των εφοπΛηστών, που
δια στόµατος του προέδρου της
ΕΕΕ έχουν το θράσος να δηλώ-
νουν ότι «…το 2009 η ναυτιλία,
υπήρξε ο µόνος κλάδος της πα-
ραγωγής και των υπηρεσιών
που δεν τροφοδότησε ούτε µε

ένα εργαζόµενο, την ανεργία…
και ότι η προσπάθειά τους αυτή
πρέπει να εκτιµηθεί επαρκώς
από την κοινωνία»!

Από τους 20 περίπου ναυ-
τεργάτες που εργάζονται σε
ένα ποντοπόρο πλοίο µε ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ, µόνο 4 – 6
έχουν Συλλογική Σύµβαση,
ασφάλιση, συνδικαλιστική εκ-
προσώπηση, οι υπόλοιποι είναι
χαµηλόµισθοι, ανασφάλιστοι,
στο έλεος των δουλεµπόρων
στεριάς και θάλασσας. Ενώ στα
ελληνόκτητα πλοία µε ΞΕΝΗ
ΣΗΜΑΙΑ, που αποτελούν την
πλειοψηφία των πλοίων, οι ναυ-
τεργάτες µε συγκροτηµένα δι-
καιώµατα είναι ΕΝΑΣ ή ∆ΥΟ
ή ΚΑΝΕΝΑΣ. 

Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες

δικαιολογηµένα ξεχειλίζει η
οργή µας, όταν οι εκπρόσωποι
της πολιτικής που ευθύνεται για
το φαινόµενο της φτώχειας,
πουλάνε ξετσίπωτα κοινωνική
ευαισθησία, µε την απόφαση
της Κοµισιόν να ανακηρύξει το
2010 σαν «ευρωπαVκό έτος για
την καταπολέµηση της φτώ-
χειας και του κοινωνικού απο-
κλεισµού», την ώρα που τα
επίσηµα στοιχεία των Βρυξελ-
λών ανεβάζουν στα 80 εκατοµ-
µύρια τους ανθρώπους που
ζουν κάτω από τα όρια της φτώ-
χειας «εντός των συνόρων» της
Ευρωπαxκής Ένωσης. 

Ας σηµειωθεί ότι αυτά είναι

στοιχεία πριν από την καπιτα-
λιστική κρίση… Με άλλα λόγια,
η φτώχεια διογκώθηκε και
απλώθηκε στα κράτη – µέλη της
ΕΕ όταν η ευρωοικονοµία βρι-
σκόταν σε περίοδο «ανάκαµ-
ψης». Στις ΗΠΑ, η ανεργία
επισήµως είναι γύρω στο 10% -
ανεπισήµως θεωρείται ότι το
πραγµατικό ποσοστό είναι δι-
πλάσιο. Στη µητρόπολη του κα-
πιταλισµού 40 εκατοµµύρια
άνθρωποι ζουν κάτω από το
όριο της φτώχειας και 45 εκα-
τοµµύρια είναι ανασφάλιστοι. 

Η αλµατώδης αύξηση του
αριθµού των ανέργων αποτελεί
µια τραγική πραγµατικότητα.
Μια πραγµατικότητα που επι-
βεβαιώνει ότι στο πλαίσιο του
καπιταλιστικού τρόπου ανάπτυ-

ξης η ανεργία δεν µπορεί να
λυθεί. Ιδιαίτερα, µάλιστα, σε
περιόδους κρίσης αυτή διο-
γκώνεται, όπως άλλωστε φα-
νερώνουν και τα επίσηµα
στοιχεία. Γιατί η ανεργία
είναι σύµφυτη του καπιταλι-
σµού, είναι παράγωγο του κα-
πιταλιστικού τρόπου
ανάπτυξης και οργάνωσης
της οικονοµίας. 

Γι’ αυτό οι εργαζόµενοι
πρέπει να διεκδικούν µέτρα
προστασίας των ανέργων, αλλά
να µη τους διαφεύγει ότι µόνον
όταν καταργηθεί η καπιταλι-
στική ιδιοκτησία στα µέσα πα-
ραγωγής και η παραγωγή
αναπτύσσεται όχι για το κέρ-
δος, αλλά για την ικανοποίηση
των λαVκών αναγκών, δε θα
υπάρχουν άνεργοι. Σήµερα
είναι ρεαλιστικό να έχουν όλοι
εξασφαλισµένη σταθερή και
µόνιµη δουλειά, µε          µεί-
ωση του ηµερήσιου εργάσιµου
χρόνου, µε πλήρη ασφαλι-
στικά, εργασιακά, µισθολογικά
δικαιώµατα για όλους τους ερ-
γαζόµενους. 

Στον Καιάδα της ΑΝΕΡΓΙΑΣ πάνω από 760.000!

ΑΙΓΥΠΤΙΟΙ ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Συνεχίζουν ανυποχώρητοι

ΗΓενική Συνέλευση της ΠΕΜΕΝ που πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη
16 Μαρτίου 2010, ανέδειξε την όξυνση των προβληµάτων των Μη-

χανικών, των ναυτεργατών, των εργαζοµένων, αποτέλεσµα της επίθε-
σης σε βάρος των δικαιωµάτων µας από τις δυνάµεις του κεφαλαίου που
απαιτούν να πληρώσουµε για την καπιταλιστική οικονοµική κρίση που
αυτοί δηµιούργησαν, να ενισχύσουν την κερδοφορία τους, να βρεθούµε
σε χειρότερη κατάσταση.

Η πολιτική της ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας του κεφαλαίου
που υπηρετούν διαχρονικά νεοφιλελεύθερες και σοσιαλδηµοκρατικές
κυβερνήσεις συµπιέζει την τιµή της εργατικής δύναµης, συσσωρεύει
πλούτο για τα µονοπώλια και τον ιµπεριαλισµό, υποβαθµίζει το βιοτικό
επίπεδο των εργαζοµένων.

Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν τις εκτιµήσεις και προβλέψεις της
ΠΕΜΕΝ και του ταξικού εργατικού κινήµατος που είχαµε διατυπώσει
πριν ξεσπάσει επίσηµα η καπιταλιστική οικονοµική κρίση, συνεχίσαµε
και διατυπώσαµε ότι όλα τα µέτρα που πάρθηκαν διεθνώς και στη χώρα
µας µε τις οικονοµικές επιδοτήσεις στις τράπεζες, στο κεφάλαιο για την
ανάκαµψη της οικονοµίας θα είναι «χρήµατα σε ένα βαρέλι χωρίς
πάτο».

Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσεται και το «Πρόγραµµα Σταθερότητας
και Ανάπτυξης» της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ µε την έγκριση της Ευ-
ρωπαxκής Ένωσης, της Ευρωπαxκής Κεντρικής Τράπεζας, του ∆ιεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου, των δυνάµεων του Ευρωµονόδροµου, ανατρέ-
ποντας µισθολογικά – εργασιακά – κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώµατα
των εργαζοµένων στο σύνολο τους που µε αίµα έχει κατακτήσει η ερ-
γατική τάξη, ενώ η φοροεπιδροµή στοχεύει για άλλη µια φορά τα λαxκά
εισοδήµατα.

Το εφοπλιστικό κεφάλαιο σ’ όλες τις κατηγορίες πλοίων εντείνει την
επίθεση του στο σύνολο των δικαιωµάτων και κατακτήσεων των ναυ-
τεργατών, αποβάλλονται οι ναυτεργάτες µε συγκροτηµένα δικαιώµατα,
οργιάζει το δουλεµπορικό κύκλωµα, η «µαύρη» ανασφάλιστη εργασία,
απειλούν µε προσφυγή στο Ευρωπαxκό ∆ικαστήριο για την άµεση εφαρ-
µογή του αντιναυτεργατικού Ευρωπαxκού Κανονισµού 3577/92 για την
ολοκληρωτική άρση του Cabotage για να µετατρέψουν όπως και στην
ποντοπόρο ναυτιλία, τις θαλάσσιες ενδοµεταφορές µε ναυτεργάτες χα-
µηλόµισθους – ανασφάλιστους, χωρίς  συγκροτηµένα δικαιώµατα, µε
σηµαίες ευκαιρίας κάτω από τον έλεγχο των µονοπωλίων και των ιµπε-
ριαλιστών.

Οι θαλάσσιες ενδοµεταφορές γίνονται πεδίο οξύτατου ανταγωνι-
σµού για τον έλεγχο τους µε θύµατα τους ναυτεργάτες, τους νησιώτες,
τους εργαζόµενους και τα κυριαρχικά δικαιώµατα της χώρας µας.

Καταδικάζουµε τις πολιτικές και συνδικαλιστικές δυνάµεις που προ-
ωθούν την άρση του Cabotage, καταδικάζουµε την Ευρωπαxκή Ένωση. 

Η διαχρονική αντιναυτεργατική – αντιλαxκή πολιτική µε την λεηλα-
σία των ασφαλιστικών ταµείων όπως και του ΝΑΤ έχει διαµορφώσει τα
οξυµµένα προβλήµατα σε βάρος των ασφαλισµένων ναυτεργατών, ερ-
γαζοµένων και θα πάρουν εκρηκτικές διαστάσεις από τα νέα αντιλαxκά
µέτρα.

Η ανεργία διογκώνεται, καµία κοινωνικοασφαλιστική προστασία
των ανέργων µε επιδόµατα ντροπής, η δοµή και λειτουργία του ΓΕΝΕ
στην υπηρεσία των εφοπλιστικών συµφερόντων, παράρτηµα των δου-
λεµπορικών κυκλωµάτων.

Η παραπαιδεία οργιάζει στο χώρο της Ναυτικής Εκπαίδευσης – Με-
τεκπαίδευσης αποτέλεσµα της διαχρονικής υπονόµευσης της δεν αντα-
ποκρίνεται στις σύγχρονες και πραγµατικές ανάγκες.

Οξύνονται οι κοινωνικές αντιθέσεις µεταξύ κεφαλαίου και εργα-
σίας, οι ενδοxµπεριαλιστικοί ανταγωνισµοί µε απρόβλεπτες εξελίξεις
σε βάρος της χώρας µας.

Σοβαρούς κινδύνους εγκυµονούν οι διµερείς συναντήσεις του Πρω-
θυπουργού σε ΗΠΑ, Γερµανία, Γαλλία στα πλαίσια οικονοµικών ανταλ-
λαγµάτων µε εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωµάτων µας, σηµατοδοτούν
ενεργότερη συµµετοχή της χώρας µας στους γεωστρατηγικούς σχεδια-
σµούς των ιµπεριαλιστικών κέντρων στα Βαλκάνια, Μεσόγειο, Νοτιοα-
νατολική Ευρώπη σε βάρος των λαών.

Τα ναυτεργατικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, οι δυνάµεις
της Ναυτεργατικής Συνδικαλιστικής Κίνησης, του ΠΑΜΕ πραγµατο-
ποίησαν πρόσφατους απεργιακούς αγώνες µε πλούσια πείρα για το ερ-
γατικό κίνηµα ενάντια στην αντιλαxκή πολιτική του κεφαλαίου, των
πολιτικών εκπροσώπων του, των δυνάµεων του εργοδοτικού – κυβερ-
νητικού συνδικαλισµού που αποτελούν πλειοψηφία σε ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ-
ΕΚΠ-ΠΝΟ.

Οι ακτοπλοxκές συγκοινωνίες, οι θαλάσσιες ενδοµεταφορές, η ναυ-
τιλία, και κάτω από το βάρος των αρνητικών εξελίξεων αναδεικνύεται
σε κλάδο στρατηγικής σηµασίας µε αυξηµένο ειδικό βάρος για τους ερ-
γαζόµενους, για τη χώρα µας.

Απαιτείται  άλλη πολιτική, φιλολαxκή µε οργάνωση και αγώνα θα
επιβληθεί και στη ναυτιλία προς όφελος των ναυτεργατών, της λαxκής οι-
κογένειας, µε κεντρικό σχεδιασµό, λαxκό έλεγχο που θα υπηρετεί τις δι-
ευρυνόµενες κοινωνικές ανάγκες. Αυτός είναι ο δρόµος εξόδου από την
κρίση.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
ΠΕΜΕΝ να συνεχίσει πιο αποφασιστικά, να συµβάλει στην οργάνωση
– συσπείρωση δυνάµεων για την οικοδόµηση Επιτροπών Αγώνα στα
πλοία, να δυναµώσει η ταξική πάλη και αλληλεγγύη για την κλιµάκωση
του αγώνα, που θα είναι σκληρός και µακρύς, µε νέες µάχες να ανοίγο-
νται µπροστά µας για τους ναυτεργάτες, τους εργαζόµενους.

Με εντολή του Σώµατος,  
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.  

ΤΑΣΟΣ ΜΑΡΑΣ 

Συνεχίζουµε µε κλιµάκωση του  αγώνα
ΨΗΦΙΣΜΑ της Α’ τακτικής  Γ. Σ. της  ΠΕΜΕΝ 

∆∆ΙΙΑΑ∆∆ΙΙ∆∆ΕΕΤΤΕΕ,,  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΤΤΕΕ,,  ΕΕΝΝΙΙΣΣΧΧΥΥΕΕΤΤΕΕ  ΤΤΗΗ  ««ΝΝ»»

Συνάδελφοι Ναυτεργάτες

Στα 36 χρόνια έκδοσής της η «Ν» στάθηκε αταλάντευτα στο
πλευρό των ναυτεργατών, στήριξε τους αγώνες τους, πρόβαλε
τις διεκδικήσεις του ταξικού ναυτεργατικού κινήµατος.
Στα πλαίσια των προσπαθειών µας για την καλύτερη οργάνωση,
την ποιότητα της ενηµέρωσης, της διακίνησης χρειαζόµαστε
την βοήθεια και την συνεργασία όλων των ναυτεργατών και ιδι-
αίτερα των συνδροµητών µας, που τους θεωρούµε εν δυνάµει
συνεργάτες µας.
Επίσης θα θέλαµε την άποψή σου για το περιεχόµενο και την
µορφή, για την ποιότητα της ενηµέρωσης και της αισθητικής
εµφάνισης της εφηµερίδας µας και σε βεβαιώνουµε ότι θα τη
λάβουµε υπ’ όψη µας και θα τη συνεκτιµήσουµε.
Η «Ν», που γράφεται και τυπώνεται από τα χέρια και τον ιδρώτα
των ναυτεργατών, δεν έχει άλλους πόρους εκτός από το υστέ-
ρηµα των ναυτεργατών. Γίνετε τώρα συνδροµητές, ενισχύστε
και οικονοµικά τη δική σας εφηµερίδα.

Με αγωνιστικούς χαιρετισµούς
η Συντακτική Επιτροπή της «Ν»

Όπως όλες οι κρίσεις
στο καπιταλιστικό σύ-

στηµα και η σηµερινή είναι
κρίση υπερπαραγωγής.

Παράχθηκαν περισσό-
τερα εµπορεύµατα απ’ όσα
µπορεί να απορροφήσει η
αγορά. Κρίση υπερπαραγω-
γής σηµαίνει έλλειψη πώλη-
σης, στένεµα αγοράς,
κλείσιµο εργοστασίων,
περιορισµό της παραγω-
γής. Τεράστιες ποσότητες
εµπορευµάτων δεν µπο-
ρούν να πουληθούν.
Αυτό οδηγεί σε µια συσσώ-
ρευση κάθε λογής
αποθεµάτων. Τα
αποτελέσµα τα
αυτά ασκούν πίε-
ση στην αγορά.

Στο σύγχρονο
µ ο ν ο π ω λ ι α κ ό
καπιταλισµό οι
ισχυρότερες µο-
νοπωλιακές ενώ-
σεις κάνουν ότι
µπορούν για να
κρατήσουν υψη-
λές τιµές στα
ε µ π ο ρ ε ύ µ α τ ά
τους. Γι’ αυτό
και δεν υπάρχει
καµία οµοιοµορ-
φία στην πτώση
των τιµών. Ενώ τα ισχυρό-
τερα µονοπώλια κρατούν
αρκετά υψηλά τις τιµές των
εµπορευµάτων τους, οι
τιµές όλων των άλλων
εµπορευµάτων πέφτουν
γοργά.

Η έλλειψη πωλήσεων η
συσσώρευση αποθεµάτων
και η πτώση των τιµών οδη-
γούν σ’ έναν περιορισµό
της παραγωγής. Η πτώση
της παραγωγής έχει µια
σειρά από σοβαρές συνέ-
πειες. 

Η στρατιά των ανέργων
µεγαλώνει καταστροφικά.

Παρουσιάζεται µια προW-
ούσα ελάττωση στη δυναµι-
κότητα εργασίας των
επιχειρήσεων και το αποτέ-
λεσµα είναι να ανεβαίνει το
κόστος της παραγωγής,
ενώ οι τιµές πώλησης των

εµπορευµάτων πέφτουν. Οι
ασθενέστεροι κρίκοι της κε-
φαλαιοκρατικής οικονοµίας
σπάζουν. Οι χρεοκοπίες
πολλαπλασιάζονται. Μια πι-
στωτική και χρηµατιστη-
ριακή κρίση ξεσπάει. 

Οι κεφαλαιοκράτες πε-
τούν εκατοµµύρια εργάτες
στο δρόµο.

Οι άνεργοι στερούνται
από κάθε µέσο συντήρησης
ή στην καλύτερη περί-
πτωση παίρνουν ένα επί-
δοµα επαιτείας. Όσοι
εξακολουθούν να εργάζο-
νται παίρνουν πολύ περιορι-

σµένα µεροκάµατα. 
Τα εισοδήµατα των ερ-

γατών όλο και µικραίνουν. 
Μα αυτό έχει µόνο το

αποτέλεσµα να ελαττώνεται
ακόµα πιο πολύ η αγορα-
στική δύναµη των εργαζό-
µενων µαζών. Ταυτόχρονα
η γεωργική κρίση ελαττώνει
το εισόδηµα του αγροτικού
πληθυσµού. Η µάζα της
αγροτιάς καταστρέφεται. 

Το στένεµα της εσωτερι-
κής αγοράς αναγκάζει τους
κεφαλαιοκράτες να αρχί-
σουν µια αφηνιασµένη πάλη
για εξωτερικές αγορές.
Όλα αυτά οδηγούν σε µια
καταστροφική πτώση του
εξωτερικού εµπορίου, σε
εξαιρετική όξυνση της
πάλης για αγορές, σε µια
τεράστια ανάπτυξη των
αντιθέσεων του κεφαλαιο-

κρατικού κόσµου.
Αυτή είναι η περιγραφή

της καπιταλιστικής οικονο-
µικής κρίσης του 1929-
1935, που σήµερα δεν
αµφισβητούν και πολύ την
ακρίβεια της περιγραφής
της και των αποτελεσµά-
των της.

Όπως τότε οι πολιτικοί
εκπρόσωποι του κεφαλαίου
προσπαθούσαν να κατα-
στρέψουν την κοινωνική
πραγµατικότητα προς όφε-
λος της κεφαλαιοκρατικής
οµάδας, των συµφερόντων
που εκπροσωπούσαν, έτσι

και σήµερα προ-
σπαθούν καλ-
λ ι ε ρ γ ώ ν τ α ς
συγχύσεις και
α υ τ α π ά τ ε ς
στους εργάτες -
εργαζόµενους
να αθωώσουν
τον καπιταλισµό
και ενοχοποιούν
τον µισθωτό, τον
ε ρ γ α ζ ό µ ε ν ο ,
µικρό και µεσαίο
παραγωγό.

Το «Πρό-
γραµµα Σταθε-
ρότητας και
Ανάπτυξης» της

ΕυρωπαWκής Ένωσης, που
καλούνται να εφαρµόσουν
οι κυβερνήσεις κάτω από το
φως της ιστορίας δεν έχει
µεγάλες αποκλίσεις και κυ-
ρίως δεν έχει αποκλίσεις
στο ποιος θα πληρώσει και
ποιος θα ωφεληθεί από
αυτό το πρόγραµµα.

Το ερώτηµα που µπαί-
νει για κάθε εργάτη – ερ-
γαζόµενο είναι µε ποια
τάξη θα είναι. 

Με την  οργάνωση και
τον αγώνα, ενάντια στον κε-
φαλαιοκράτη και τους εκ-
προσώπους του, ο εργάτης
απαντάει στις ανάγκες του
σήµερα αλλά κυρίως θέτει
τις βάσεις και ανοίγει δρό-
µους για το αύριο, να γίνει
κύριος του πλούτου που
παράγει.

ΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
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