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ΕΚ∆ΟΤΩΝ

Χαιρετίζουµε τους εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόµενους,
που, µε την ψήφο τους και τη στράτευσή τους, συνέβαλαν
και συµβάλλουν στην πολύµορφη στήριξη του ΚΚΕ, που
αποτελεί την καθοριστική δύναµη για την οργάνωση της
λαϊκής αντεπίθεσης.

Καλούµε ιδιαίτερα τους εργατοϋπάλληλους, τα φτωχά λαϊκά
στρώµατα που, για πολλά χρόνια, ψήφιζαν τη Ν∆ και το ΠΑΣΟΚ
να προβληµατιστούν µε βάση και τα νέα δεδοµένα.

Καλούµε όλους εσάς, που κάνατε ήδη το πρώτο βήµα απε-
γκλωβισµού από την κινδυνολογία του ΠΑΣΟΚ και της Ν∆, να
µην αφήσετε αυτό το βήµα µετέωρο.

Απευθυνόµαστε σε εσάς, που γνωρίζετε την προσφορά του
ΚΚΕ, αλλά δώσατε την ψήφο σας σε άλλο κόµµα, που υπο-
σχέθηκε ότι υπάρχει ελπίδα για άµεση και εύκολη κυβερνητική
λύση.

Απευθυνόµαστε σε εσάς, που αισθάνεστε αριστεροί, ριζο-
σπάστες, που η πείρα σας δείχνει ότι ο ευρωµονόδροµος δε
χωρά φιλεργατική, φιλολαϊκή πολιτική. 

Ανεξάρτητα από τις διαφορές που έχετε µε το ΚΚΕ, µπορείτε
να σκεφτείτε µε ψυχραιµία τι σηµαίνει ανάληψη ευθύνης σε κυ-
βέρνηση διαχείρισης, τι σηµαίνει «κυβερνώσα αριστερά». Ση-
µαίνει ότι τα προβλήµατα του λαού δε θα λυθούν, θα
χειροτερέψουν, καθώς η κρίση στην Ευρωζώνη βαθαίνει και γί-
νεται ακόµα πιο δύσκολη η διαχείριση των καθηµερινών προ-
βληµάτων των εργαζοµένων µέσα σ' αυτήν, στο οικονοµικό
έδαφος των µονοπωλίων.

Αντισταθείτε στη λογική του µικρότερου κακού, της υπο-
χώρησης, της µείωσης των απαιτήσεων στο όνοµα του ρε-
αλισµού.

Να αψηφήσετε τα παλιά και νέα παραπλανητικά διλήµµατα,
που αποβλέπουν να παραδοθεί αµαχητί ο ελληνικός λαός στην
προσπάθεια αναπαλαίωσης του αστικού πολιτικού σκηνικού,
για να παρεµποδιστεί η αναγέννηση και γιγάντωση του εργατι-
κού, λαϊκού ρεύµατος αντεπίθεσης, που διεκδικεί φιλολαϊκή διέ-
ξοδο από την κρίση, φιλολαϊκή ανάπτυξη.

Μην ταλαντεύεστε µπροστά στα ηττοπαθή κηρύγµατα
ότι ο λαός δεν έχει ελπίδα να νικήσει. Αυτή η λογική θα σας
οδηγήσει σε ήττα και νέα βάσανα ΣΗΜΕΡΑ.

Σας καλούµε να βγάλετε συµπεράσµατα από το παιχνίδι
που παίχτηκε στις πλάτες των εργαζοµένων κατά τη διάρκεια
των διερευνητικών εντολών και τη συγκρότηση εκλογικής υπη-
ρεσιακής κυβέρνησης. 

Ο δρόµος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, µε το σηµερινό ή κά-
ποιο τροποποιηµένο Σύµφωνό της, αν βαθύνει η κρίση στην
Ευρωζώνη, σηµαίνει σχετική και απόλυτη εξαθλίωση, ανεργία,
καταπίεση, µόνιµη ανασφάλεια. Κανένα νέο Σύµφωνο, κανένα
νέο Μνηµόνιο ή νέα ∆ανειακή Συµφωνία δε θα έρθει σε αντι-
παράθεση µε το στρατηγικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ενωσης: 

Ανταγωνιστικότητα επιχειρηµατικότητα κερδοφορία που εξυ-
πηρετείται από την πιο βάρβαρη εκµετάλλευση των εργαζοµέ-
νων. Αυτά τα σενάρια πρέπει να τα αντιµετωπίσει έγκαιρα ο
λαός, µε παλλαϊκό κίνηµα ριζωµένο στους τόπους δουλειάς, στα
γραφεία, στις πόλεις και τα χωριά. Εδώ κρίνεται, αν ο λαός θα
αποσπάσει παραχωρήσεις, αν τελικά θα νικήσει. Χωρίς ενι-
σχυµένο στο κίνηµα και στη Βουλή ΚΚΕ δε θα είναι αποτελε-
σµατική η λαϊκή αντεπίθεση.

Μονόδροµος για τη λαϊκή ευηµερία είναι η ρήξη και µε
την Ευρωπαϊκή Ενωση και µε την κυριαρχία των µονοπω-
λίων, των καπιταλιστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Οι εργαζόµενοι πρέπει να σκεφτούν ότι αυτήν την κρίσιµη
ώρα δε θα αλλάξει η ζωή τους µε αλλαγή της κυβερνητικής συγ-
χορδίας, αλλά µε αντεπίθεση διεκδίκησης και ανατροπής της
αντιλαϊκής πολιτικής, για ένα ριζικά διαφορετικό δρόµο ανά-
πτυξης, µε γνώµονα την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών,
που προϋποθέτει ανατροπή της εξουσίας των µονοπωλίων.

Η κεντροδεξιά είναι η δοκιµασµένη αντιλαϊκή λύση, µε
άξονα τη Ν∆ και το ΠΑΣΟΚ. ∆εν αλλάζουν, παρά το µετε-
κλογικό ελιγµό τους. Στον κεντροδεξιό ελιγµό εντάσσεται
και το κόµµα του Καµµένου, «Ανεξάρτητοι Ελληνες». 

Η κεντροαριστερή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, µε την προσχώ-
ρηση και στελεχών του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή η λεγόµενη «αρι-
στερή» διακυβέρνηση συνεργασίας ούτε θέλει, ούτε µπορεί
να οδηγήσει το λαό σε σύγκρουση µε τις δυνάµεις του κε-
φαλαίου, των
ελληνικών και
ξένων µονοπω-
λιακών οµίλων,
σε ριζική αντι-
παράθεση µε
τις επιλογές
της Ευρωπαϊ-
κής Ενωσης
και του ΝΑΤΟ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, η
∆ΗΜΑΡ δεν
µπορούν και δε
θέλουν να στα-
θούν εµπόδιο σε
κάθε µορφής
πίεση και εκβια-
σµό. Σπέρνουν
εφησυχασµό ότι
οι ηγεσίες τους
µπορούν να δια-
πραγµατευτούν, να διεκδικήσουν φιλολαϊκές λύσεις µέσα στα
όργανα της λυκοσυµµαχίας, µε την πειθώ, τα παρακάλια, χωρίς
να συναντήσουν κανέναν αντιπερισπασµό. 

Καλλιεργούν σκόπιµα τη λαθεµένη άποψη ότι η οικονοµική
κρίση οφείλεται στη φιλελεύθερη διαχείριση, συσκοτίζουν την
αλήθεια ότι ο λαός ζει την οικονοµική κρίση που γεννιέται στα
σπλάχνα του καπιταλιστικού συστήµατος, ότι η έκταση και το
βάθος της σηµερινής κρίσης δείχνουν το βάθος της σαπίλας
του. 

Ο καπιταλισµός δεν µπορεί να απαλλαγεί από τις κρί-
σεις του, όποιο µίγµα διαχείρισης και αν κυριαρχήσει. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ και δίπλα του η ∆ΗΜΑΡ, καθώς και τα άλλα λε-
γόµενα αντιµνηµονιακά κόµµατα, σιωπούν για τους ανταγωνι-
σµούς που αναπτύσσονται στη γειτονική µας περιοχή, στην
Ανατολική Μεσόγειο, που εγκυµονούν πολεµικές συγκρούσεις
για το µοίρασµα του πλούτου. ∆εν αµφισβητούν τη συµµετοχή
της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, στους επιθετικούς σχεδιασµούς του,
από τους οποίους προκύπτουν και νέοι τεράστιοι κίνδυνοι. 

Ζητούν την ψήφο, θέλουν να κυβερνήσουν µε λευκές
σελίδες στα προγράµµατά τους.

(Συνέχεια στη σελ. 3)

Μη βάζετε πλάτη στην «αριστερή» διαχείριση της µιζέριας 

ΚΑΛΕΣΜΑ της ΚΕ του ΚΚΕ για τις ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ του ΙΟΥΝΗ 2012

Με ισχυρό ΚΚΕ υπάρχει ΕΛΠΙ∆Α και ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ για το ΛΑΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
της ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ 

ΑΛΕΚΑΣ ΠΑΠΑΡΗΓΑ
µε τους ναυτεργάτες 
στο Ε/Γ -  Ο/Γ πλοίο
«ΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΛΛΑΣ»

ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΜΠΡΟΣΤΑ
ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΕΤΕ ΝΑ ΤΣΑΚΙΣΤΕΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. 

ΑΛΛΑΞΤΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΣΑΣ, ∆ΩΣΤΕ  ∆ΥΝΑΜΗ ΣΤΟ ΚΚΕ 
ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΓΑΝΤΩΘΕΙ Ο ΛΑΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ, 

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ Ο ΛΑΟΣ ΤΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΟΥ ΤΟΥ 
ΑΞΙΖΕΙ, ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Ηφετινή Πρωτοµαγιά είχε ένα ιδιαίτερα
έντονο ταξικό χαρακτήρα. Χιλιάδες ερ-

γάτες και εργάτριες τίµησαν τη µέρα της εργα-
τικής τάξης µε το Πανεργατικό Αγωνιστικό
Μέτωπο, το ΠΑΜΕ, τη δύναµη που εµπιστεύ-
ονται, µε τους ανθρώπους που µέσα στα ερ-
γοστάσια στέκονται δίπλα τους, µε τα
συνδικάτα και συνδικαλιστές, που στην πράξη
τιµάνε τον τίτλο τους και την αποστολή τους.
Μαζί τους πορεύτηκαν αυτοαπασχολούµενοι
που συσπειρώνονται στην ΠΑΣΕΒΕ, φτωχοί
αγρότες της ΠΑΣΥ, φοιτητές και σπουδαστές
του ΜΑΣ, γυναίκες που δραστηριοποιούνται
στην ΟΓΕ.

Στην Αττική η απεργιακή συγκέντρωση
της 1ης Μάη 2012 έγινε µπροστά στην

πύλη της Ελληνικής Χαλυβουργίας, όπου
το ηµερολόγιο του αγώνα έγραφε 184
µέρες ΑΠΕΡΓΙΑ! 

Εκεί στην καρδιά της βιοµηχανικής ζώνης
του Θριασίου, ανάµεσα στα τεράστια εργο-
στάσια που θυµίζουν καθηµερινά πως τον
πλούτο τον παράγουν οι εργάτες αλλά τον
καρπώνεται µια χούφτα καπιταλιστές, έλαµ-
ψαν τα φλάµπουρα, τα πρόσωπα, οι καρδιές
και στον αέρα ηχούσε, τρεις λέξεις που βγή-
καν από χιλιάδες στόµατα: Εκεί, «έφτασε» και
το µήνυµα των χιλιάδων διαδηλωτών από
ολόκληρη τη χώρα που βροντοφώναξαν:

Χωρίς εσένα γρανάζι δε γυρνά, 
εργάτη µπορείς χωρίς αφεντικά.

Αυτήν την αλήθεια διατράνωσαν την 1η
Μάη και οι ναυτεργάτες, που ανταποκρινόµε-
νοι στο κάλεσµα των ταξικών σωµατείων
ΠΕΜΕΝ - ΣΡΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ κρά-
τησαν δεµένα τα πλοία στο λιµάνι του Πειραιά. 

Η πρόταση των ταξικών σωµατείων στην
Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΝΟ για 24ωρη
πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες
πλοίων, απορρίφθηκε από την γνωστή πλειο-
ψηφία των 9 εκπροσώπων του εργοδοτικού
κυβερνητικού συνδικαλισµού, οι οποίοι -λυσ-
σασµένοι επειδή δεν µπόρεσαν να σπάσουν
την απεργία 10-11 Απρίλη- αποφάσισαν να
περιορίσουν την αγωνιστική διάθεση των ναυ-
τεργατών µε 4ωρη στάση κοροϊδία την 1η
Μάη, όταν σύσσωµη η παγκόσµια εργατική
τάξη απεργεί.

Απόφαση για απεργία πήρε και η ένωση

ναυτών ΠΕΝΕΝ, όµως η πλειοψηφία του ∆.Σ.
αποφάσισε για άλλη µια φορά να συµπαρατα-
χθεί µε τις δυνάµεις του εργοδοτικού κυβερ-
νητικού συνδικαλισµού της ΠΑΣΚΕ και της
∆ΑΚΕ στη συγκέντρωση ΓΣΕΕ - Α∆∆Ε∆Υ,
όπου βρέθηκαν και οι 9 της πλειοψηφίας της
ΠΝΟ...! 

Όσο για την ένωση ηλεκτρολόγων ΠΕΝΗ-
ΗΕΝ, παρά το ότι στην ΠΝΟ ψήφισε την πρό-
ταση για πανελλαδική απεργία, στη συνέχεια
δεν κατάφερε να αντισταθεί στις πιέσεις των
εφοπλιστών και δεν προχώρησε σε απόφαση
για απεργία. Γι αυτό έχει σηµασία η αλλαγή
συσχετισµών δυνάµεων και σε αυτό το σωµα-
τείο, µε την ενίσχυση του αγωνιστικού συν-
δυασµού ΕΝ∆ΣΗΗΕΝ στις αρχαιρεσίες που

διεξάγονται. 
Και αυτή η απεργία των ναυ-

τεργατών δέχτηκε τα συντονι-
σµένα πυρά των πολιτικών
δυνάµεων του κεφαλαίου και των
φορέων της εργοδοσίας, οι
οποίοι µόνιµα αµφισβητούν το δι-
καίωµα των ναυτεργατών για
απεργία στο όνοµα του τουρι-
σµού και των καλλιεργητών, που
η πολιτική τους  πλήττει θανά-
σιµα!

Γι’ αυτό η οργανωµένη ταξική
πάλη αυτή γίνεται ακόµα πιο ανα-
γκαία, µπροστά στην επερχόµενη
νέα αντεργατική θύελλα για την
αντιµετώπιση της οποίας οι εργά-
τες πρέπει να είναι ετοιµοπόλε-

µοι, να έχουν σχέδιο δράσης και αυτό µόνο
µαζί µε το ΠΑΜΕ µπορεί να γίνει. 

Αυτήν την ώρα, δε χωράνε αυταπάτες.
Γιατί το µόνο πραγµατικό και διαχρονικό δί-
ληµµα είναι: 

Ή µε το κεφάλαιο ή µε τους εργάτες. 

24ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ των ταξικών σωµατείων
στο λιµάνι του ΠΕΙΡΑΙΑ την 1η ΜΑΗ 

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 
Στα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ περι-

λαµβάνονται εργάτες, αγρότες,
αυτοαπασχολούµενοι, άνεργοι, επι-
στήµονες, καλλιτέχνες, δηµοσιο-
γράφοι, φοιτητές και σπουδαστές,
συνταξιούχοι. Ανάµεσά τους και οι
ναυτεργάτες: 
• ΜΑΡΙΝΟΣ Γιώργος, µέλος του ΠΓ
και βουλευτής του κόµµατος, στην
Εύβοια, 
• ΤΣΙΜΠΟΓΛΟΥ Σάββας, πρόεδρος
της ΠΕΜΕΝ, στην Α’ Πειραιά, 
• ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Θανάσης, γ.γ. Α’
της ΠΕΜΕΝ, στην Β’ Πειραιά, 
• ΜΙΧΑΛΙΑ∆ΗΣ Γιάννης, µέλος του
∆Σ της ένωσης µαγείρων ΠΕΕΜΑ-
ΓΕΝ, στη Χίο,
• ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Μάκης, συνδικαλι-
στής συνταξιούχος Ασυρµατιστής,
στις Κυκλάδες.

«Να µου επιτρέψετε αυτή
τη φορά να µην αναφερθώ
στα προβλήµατα του κλά-
δου. Ξέρετε πολύ καλά ποιες
είναι οι θέσεις µας, ποιες
είναι οι προσπάθειές µας
στους αγώνες, στα καθηµε-
ρινά προβλήµατα. 

Ολοι τώρα πια οι κλάδοι
των εργαζοµένων συνειδη-
τοποιούν - και νοµίζω πως ο
δικός σας κλάδος το συνει-
δητοποιεί, όλοι οι τοµείς
δουλειάς - ότι τα πάντα
εξαρτώνται από τις γενικότε-
ρες εξελίξεις.

Έχετε την εµπειρία των
εκλογών της 6ης Μάη. Εµείς
έχουµε την πεποίθηση ότι η
επόµενη εκλογική µάχη και
το διάστηµα που έχει µεσο-
λαβήσει, βοηθάει να ξανα-
σκεφτούν οι εργαζόµενοι
πώς ψήφισαν. 

Τι εξελίξεις µπορεί να
έχουµε στην Ελλάδα; 

Η µία περίπτωση είναι να
γίνει έξωση, να µειώσουν
την Ευρωζώνη, από 17
χώρες να µείνουν 15 -16.
Μπορεί να µη γυρίσουµε
στα εθνικά νοµίσµατα, στις
πεσέτες, στη δραχµή κ.τ.λ.,
αλλά µπορεί να καθιερώ-
σουν ένα ευρώ στην Ελλάδα
- ήδη αυτό το σχέδιο έχει εκ-
πονηθεί - που θα λέγεται ελ-
ληνικό ευρώ.

Μία άλλη περίπτωση
είναι να γίνει το λεγόµενο
"νέο" κούρεµα. ∆ηλαδή,
υποτίθεται ότι χαρίστηκε το
50% του χρέους στην Ελ-
λάδα. Βέβαια, αυτό το 50%
έφερε τη δανειακή σύµβαση,
έφερε νέο µνηµόνιο µε νέα
χειρότερα µέτρα. Αν γίνει το
"κούρεµα" και φτάσει άλλα
30%, 35%, αν χάσουν, ση-
µαίνει θα ζητήσουν νέα

µέτρα. 
Μπορεί να εµπιστευθεί

σήµερα τη Ν∆ και το
ΠΑΣΟΚ; Ο λαός έχει δείξει
ότι δεν τους εµπιστεύεται
και καλά κάνει. Και εµείς
λέµε να µην τους εµπιστευ-
θεί ακόµα πιο πολύ. ∆εν αλ-
λάξανε, ίδιοι είναι, η ήττα
τούς έκανε να κάνουν αρκε-
τούς ελιγµούς. 

Υπάρχει ένα λαϊκό ρεύµα
το οποίο στρέφεται προς τον
ΣΥΡΙΖΑ. Και µάλιστα οι πε-
ρισσότεροι λένε ότι δεν τον
εµπιστευόµαστε, δεν περιµέ-
νουµε πολλά, αλλά τουλάχι-
στον δε θέλουµε να
ξαναδούµε Ν∆ και ΠΑΣΟΚ
στην κυβέρνηση, αυτοί µας
κάψανε, µας κατέστρεψαν
κ.λπ. Και, εποµένως, κάτι θα
κάνουν αυτοί, ας δοκιµά-
σουµε κάτι καινούργιο.

Από µια άποψη και για
ένα διαφορετικό λόγο, µια
τέτοια κυβέρνηση θα κάνει
ακόµα µεγαλύτερο κακό στο
λαό, ακόµα και όταν κάνει
τα ίδια που κάνει το ΠΑΣΟΚ
και η Ν∆. 

Αυτή η κυβέρνηση θα
τσακίσει το κίνηµα που
υπήρχε τα τελευταία χρόνια
και ενδεχοµένως να µη χρει-
αστεί να το τσακίσει µε την
καταστολή, αλλά θα το τσα-
κίσει µε το "περίµενε",
"κάτσε και περίµενε, θα δεις,
σιγά - σιγά, δεν µπορούµε
όλα", "παραλάβαµε καµένη
γη" - θα το πει και αυτό µε
άλλα λόγια - "περίµενε" και
θα περάσει ένα χρονικό διά-
στηµα, ενδεχοµένως και
µηνών που θα είναι κρίσιµο
για την ετοιµότητα του λαού
να αντιδράσει.

(Συνέχεια στη σελ. 3)

Οι δηλώσεις του Μ. Ματσαγκάνη (υπο-
ψήφιου βουλευτή της ∆ΗΜΑΡ) και

Ευκ. Τσακαλώτου (βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ) στο
Ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ για τις αµοιβές των µα-
γείρων του Εµπορικού Ναυτικού (3.500 ΕΥΡΩ
αποδοχές µάγειρα έναντι 2.100 ενός ερευνητή
σε πανεπιστήµιο) δεν προσβάλλουν µόνο τις Γε-
νικές υπηρεσίες αλλά το σύνολο των Ελλήνων
ναυτεργατών, των εργαζοµένων ενοχοποιούν
τους αγώνες του εργατικού κινήµατος για την
κάλυψη των σύγχρονων αναγκών τους.

Στρώνουν το δρόµο στον κοινωνικό αυτο-
µατισµό και την πτώση της τιµής της εργατικής
δύναµης, διατηρώντας και ενισχύοντας τον
βαθµό εκµετάλλευσης της εργατικής τάξης από
το κεφάλαιο.

Με αυτήν την φαιά προπαγάνδα σε βάρος
των εργαζοµένων και των λαϊκών δικαιωµάτων
που ζουν οι ναυτεργάτες, εργαζόµενοι, συνταξι-
ούχοι, το πολιτικό προσωπικό της αστικής τάξης
των εφοπλιστών προετοιµάζουν, καλλιεργούν
νέα επίθεση στα δικαιώµατά µας.

Γνωρίζουν τις εκατόµβες νεκρών ναυτεργα-
τών από ναυάγια, ατυχήµατα, αναπηρίες, επαγ-
γελµατικές ασθένειες, τις συνθήκες διαβίωσης,
στον αγώνα τους οι ναυτεργάτες, οι οικογένειες
τους για την επιβίωση. Αλλά τις περιφρονούν.
Ενώ,
•Εξοµοιώνουν τη Ναυτική εργασία µε αυτή του
χερσαίου χώρου.
•Συγκρίνουν εργασία 30 ηµερών και 12 ωρών
ηµερησίως µε εργασία 5νθήµερου και 8ωρου. 
•Ο βασικός µισθός του Μάγειρα Α’ στην Ακτο-
πλοία είναι 1412 ΕΥΡΩ µε τις Κυριακές.
•∆εν λένε ότι οι αµοιβές των Ναυτικών προβλέ-
πονται από ΣΣΕ που είναι προϊόν διαπραγµα-
τεύσεων µε την εργοδοσία.
•Λένε ότι οι χαµηλοί µισθοί εξασφαλίζουν στα-

θερότητα στις εργασιακές σχέσεις.
•Προσπαθούν να πείσουν, ότι η φτώχεια, η εξα-
θλίωση, η ανεργία είναι πληγές που έπεσαν από
τον ουρανό και όχι προϊόντα των πολιτικών που
ακολουθήθηκαν βάση σχεδίου για τη χώρα µας,
και απορρέουν από Ευρωπαϊκές συνθήκες (Μά-
αστριχτ) και Κανονισµούς (3577/92).
•Σιωπούν σκόπιµα µπροστά στο καρκίνωµα της
ανεργίας.
•Υπονοµεύουν τις Συλλογικές Συµβάσεις Εργα-
σίας, διευρύνουν την «µαύρη» - ανασφάλιστη
εργασία.

Τσιµουδιά για τους απλήρωτους ναυτεργά-
τες της ακτοπλοίας.

Ενδύονται Αριστερούς µανδύες για να δια-
σπάσουν την ενότητα των εργαζοµένων και να
κουρέψουν ότι προεξέχει πάνω από τις αµοιβές
της επιβίωσης.

Παράσιτα που συντάσσονται πίσω από κα-
ναλάρχες, βιοµήχανους, και εφοπλιστές για να
γίνονται αρεστοί στη νέα τάξη πραγµάτων, απο-
δοµώντας κάθε έννοια εργατικού δικαίου.

Οι εργαζόµενοι έχουν κρίση, επιλέγουν τους
εκπροσώπους τους, γνωρίζουν και παρακολου-
θούν αυτούς που υπονοµεύουν την δουλειά τους
και κατ’ επέκταση τη ζωή τους, και απαντούν
κατά περίπτωση σε Τσακαλωτούς και Ματσα-
γκάνηδες.

Πειραιάς, 22 Μάη 2012
ΟΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

•ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΜΑΓΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ  
•ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
•ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ
ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ Ε.Ν. «Ο ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ»
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ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΥ 

«ΕΝ∆ΣΗΗΕΝ» ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ.

•ΣΠΥΡΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

•ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

•ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

•ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

•ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

•ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ. ΕΠ.

•ΜΗΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΕΡΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ:

2, 20, 30 Απρίλη
4, 10, 28 Μάη
5, 10, 22   Ιούνη
3, 11         Ιούλη

Από 09:30 µέχρι 13:30

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
ΜΕ ΤΑΞΙΚΗ ΑΓΑΠΗ
∆ιατηρώντας τους ακατάλυτους δε-

σµούς µε το ναυτεργατικό κίνηµα, που
σφυρηλατήθηκαν στο καµίνι της ταξικής
πάλης και της ταξικής αλληλεγγύης, που
ιδιαίτερα στα λιµάνια της Αυστραλίας
έγραψαν λαµπρές σελίδες στην ιστορία
του ναυτεργατικού κινήµατος, µέλη και
φίλοι των Εργατικών Συνδέσµων Αυ-
στραλίας «ΣΩΚΡΑΤΗΣ» του Νιούκαστλ,
«ΑΤΛΑΣ» του Σύδνεϋ και ∆ΗΜΟΚΡΙ-
ΤΟΣ» της Μελβούρνης προσέφεραν στο
ΚΚΕ µέσω της Κ.Ο. Ναυτεργατών 6.000
δολ. Αυστραλίας για την εκλογική καµπά-
νια του κόµµατος της εργατικής τάξης.

Κόκκινο “E-mail” απ’ τα πέλαγα
Γεια σας σύντροφοί µου, 
Ελπίζω να σας βρίσκω όλους δυνατούς. 
Φθάσαµε στο λιµάνι. Παρέλαβα και τις
εφηµερίδες. 
Στο βαπόρι όλα καλά. Υπάρχει καλό κλίµα
γενικώς αλλά και ειδικώς… 
Μαθαίνω τα νέα απο αυτά που στέλνουν
στο βαπόρι. Είναι απο διάφορα «σάιτ»…
οπότε καταλαβαίνετε… Το κόµµα δεν βρί-
σκεται πουθενά στα νέα, ούτε καν το βρί-
ζουν, σαν να µην υπάρχει. Στο ραδιόφωνο
του ασυρµάτου στη "φωνή της Ελλάδος"
επί 1 ολόκληρη εβδοµάδα λέγανε (µετά τις
εκλογές) ότι το ποσοστό του ΚΚΕ ήταν το
χαµηλότερο µετά τη µεταπολίτευση. Μιλού-
σαν για όλεθρο και τελειωτική καταστροφή
του κόµµατος ενώ ανεβήκαµε περίπου 1 µο-
νάδα απο το 2009. Αφού λέγε λέγε κό-
ντεψα να το πιστέψω κι εγώ ότι πέσαµε.
Κάνουµε όµως κουβέντα για τα τρέχοντα µε
τους συναδέλφους και προσπαθώ να τους
δώσω τις θέσεις µας. Κόντρες δεν υπάρ-
χουν. Πιστεύω ότι κάτι καταφέρνω. Ειδικά
µε τους δόκιµους γίνεται πολύ κουβέντα -4
έχουµε- κι ακόµα καλύτερες είναι οι συζη-
τήσεις µε τους αξιωµατικούς. 
Τα αποτελέσµατα απο τις εκλογές µου
ήρθαν λίγο βαριά είναι η αλήθεια (γιατί πε-
ρίµενα να είναι 2ψηφιο) αλλά µπορώ να κα-
ταλάβω τις δυσκολίες κι ακόµα περισσότερο
αυτές που έρχονται. Είναι δύσκολο να µην
κοροϊδεύεις έναν φοβισµένο κόσµο που δι-
στάζει να κάνει το βήµα και ταυτόχρονα να
ανεβαίνεις... 1.000 φορές να περιµένουµε
κι άλλο. 
Όσο χρειαστεί. 
∆εν πιστεύω να σας πήρε απο κάτω. Έρ-
χονται κι άλλες µάχες και θα είµαστε και
πάλι παλικάρια και κοµµουνιστές. ∆ίνω κι
εγώ τη µάχη µου απο εδώ και ξέρω ότι κι
εσείς δίνεται τη δική σας. 
Καλή δύναµη σύντροφοι και κουράγιο!

Υ.Γ.: Και µε µικρό και µε µεγάλο ποσοστό
πάλι κοµµουνιστές θα είµαστε.

Ο ρόλος και ο χαρακτήρας της «Χρυσής Αυγής»
Μόνο ένα ισχυρό εργατικό λαϊκό κίνηµα µπορεί να αντιµετωπίσει και να βάλει στο περιθώριο 

τέτοιες επικίνδυνες φασιστικές και ναζιστικές αντιλήψεις που φορούν φιλολαϊκή προβιά. 

Εµφανίζονται ως «Ελληνες πα-
τριώτες εθνικιστές που ενδια-

φέρονται για το καλό της πατρίδας».
Θέτουν ως κυρίαρχο ζήτηµα «να

ενωθούν οι Ελληνες καπιταλιστές και οι
Ελληνες εργάτες να διώξουν τους ξέ-
νους καπιταλιστές κατακτητές». Αυτό
προβάλλει ως βασικό πολιτικό ζήτηµα η
«Χρυσή Αυγή».

Αντίστοιχες λογικές καλλιεργήθηκαν
από οµάδες όπως η «Σπίθα» (τώρα
στηρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ), η ΕΛ.ΛΑ.∆.Α., το
ΕΠΑΜ του Καζάκη, οι «Ανεξάρτητοι Ελ-
ληνες» του Καµµένου, ο ΛΑ.Ο.Σ.
που µιλούν για πολιτικές ηγεσίες που
πρόδωσαν την Ελλάδα στους ξέ-
νους. 

Όµως, όροι όπως «υποδούλωση
από τους ξένους», «κυβέρνηση υπο-
ταγής στον ξένο παράγοντα», «γερ-
µανική κατοχή», «ξεπούληµα της
χώρας στο ∆ΝΤ» κ.λπ., καλλιεργού-
νται σκόπιµα από συγκεκριµένα  κέ-
ντρα του αστικού πολιτικού
συστήµατος και ΜΜΕ των επιχειρη-
µατιών, µε αφορµή το Μνηµόνιο και
την τρόϊκα (∆ΝΤ-ΕΕ-ΕΚΤ) που χτύ-
πησαν ανελέητα εργαζόµενους και
φτωχά λαϊκά στρώµατα. 

Πάνω σ’ αυτή την θεωρία πάτησαν
τα «έξω οι δοσίλογοι», «έξω οι κλέ-
φτες», «οι 300 στο Γουδή», «έρχονται
κρεµάλες», “έξω τα κόµµατα - έξω τα
σωµατεία» και άλλα τέτοια που καλλιερ-
γήθηκαν ιδιαίτερα  στις πλατείες και τους
αγανακτισµένους, ώστε τώρα να µπο-
ρούν πιο εύκολα να χωνέψουν καθετί
που τους πασάρουν φασιστοειδή τύπου
«Χρυσής Αυγής», λες και οι µίζες, η δια-
πλοκή, τα µυστικά κονδύλια δεν είναι
σύµφυτα µε την ίδια τη λειτουργία του
καπιταλιστικού συστήµατος και τους
ανταγωνισµούς ανάµεσα στα µονοπώ-
λια για να εξασφαλίσουν από το πολιτικό
προσωπικό και τους µηχανισµούς του
αστικού κράτους καλύτερο µερίδιο στην

αγορά για να αυξήσουν τα κέρδη τους.

Αναφερόµενοι στην Υγεία λένε:
«∆εν µπορεί να πηγαίνει ο

Ελληνας στο νοσοκοµείο και να είναι
µπροστά του πριν από αυτόν 100
Πακιστανοί. Ετσι καταστρέφονται τα
ασφαλιστικά ταµεία».

Εδώ συγκαλύπτουν την πολιτική της
µαύρης ανασφάλιστης εργασίας, της
ανατροπής των εργασιακών σχέσεων,
που στερεί τα έσοδα στα ασφαλιστικά
ταµεία και ενισχύει την κερδοφορία του

κεφαλαίου, της  ιδιωτικοποίησης - εµπο-
ρευµατοποίησης στον τοµέα Υγείας µε
στόχο το κέρδος γιατί δε διαφωνούν, ίσα
- ίσα το αντίθετο, τη στηρίζουν, φορτώ-
νοντας τα βάρη στους ασφαλισµένους.

Συγκαλύπτουν τις δραστικές περικο-
πές του κράτους στο συγκεκριµένο
τοµέα γιατί τις υπερασπίζονται. Μήπως
η πολιτική των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ
και Ν∆ δεν είναι αυτή που αποκλείει εκα-
τοµµύρια ανθρώπους από την Υγεία µε
τα χαράτσια στα νοσοκοµεία, τις περι-
κοπές σε φάρµακα και εξετάσεις για
τους ασφαλισµένους;

Εποµένως ρίχνουν την αιτία στους
µετανάστες, για να συγκαλυφθούν οι
πραγµατικές αιτίες και να µείνει στο
απυρόβλητο η πολιτική που παραδίδει
τον τοµέα Υγείας στους καπιταλιστές. 

Λένε πως «Αν δεν υπήρχαν µε-
τανάστες, οι Ελληνες θα είχαν

δουλειά». 
Όµως, οι «ελληναράδες» της Χρυ-

σής Αυγής δε λένε κουβέντα για τους χι-
λιάδες αλλοδαπούς ναυτεργάτες, που
έχουν στα καράβια τους οι εφοπλιστές
κάτω από συνθήκες γαλέρας χωρίς
ΣΣΕ, κοινωνική ασφάλιση και συνδικα-
λιστική εκπροσώπηση, µε Π.∆. των κυ-
βερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Ν∆, που από το
1980 µέχρι σήµερα έχουν τροποποιήσει
11 φορές τον όρο 8 των εγκριτικών πρά-
ξεων του αποικιοκρατικού ν. 2687 του

1953 “περί προστασίας ξένων κεφα-
λαίων” µειώνοντας τις οργανικές
συνθέσεις και αντικαθιστώντας τους
Έλληνες ναυτεργάτες µε χαµηλόµι-
σθους αλλοδαπούς...!

Πέρα από το ότι συγκαλύπτουν
τα πραγµατικά ταξικά αίτια για την
ανεργία, που είναι σύµφυτη µε τον
καπιταλισµό, οι πράξεις τους δεί-
χνουν το αντίθετο. Πώς νοιάζονται
για τους εργάτες, το έδειξαν στην
απεργία των χαλυβουργών στη Μα-
γνησία, όταν έλεγαν στην ανακοί-
νωση τους «Μην τολµήσετε να

απεργήσετε. Κάντε ό,τι σας ζητάει ο ερ-
γοδότης. Αλλιώς θα χάσετε τη δουλειά
σας. Η πρόταση της "Ελληνικής Χαλυ-
βουργίας" προς τους εργαζόµενους
(σ.σ. για µείωση ωρών εργασίας και µι-
σθών) ήταν λογική υπό τις δύσκολες
συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί στην
αγορά». Να για ποιον νοιάζονται πραγ-
µατικά.

Συµπερασµατικά, δεν είναι η
πρώτη φορά που το σύστηµα

οργανώνει και ενισχύει αντιδραστικές
δυνάµεις συνδεδεµένες µε κρατικούς
µηχανισµούς, προκειµένου να τις χρη-
σιµοποιήσει ενάντια στο εργατικό - λαϊκό
κίνηµα. Τέτοιο ρόλο είχε αναθέσει στον
ΛΑ.Ο.Σ. το προηγούµενο διάστηµα, για
τέτοιο ρόλο προετοιµάζει τη «Χρυσή
Αυγή».

Την ώρα που οι δυνά-
µεις του εργοδοτικού

και κυβερνητικού συνδικαλι-
σµού έχουν βαλθεί να πεί-
σουν τους εργαζόµενους στη
λογική του «εφικτού», δη-
λαδή να χάσουν µεροκάµατα,
εργατικά δικαιώµατα και κα-
τακτήσεις, οι ταξικές δυνάµεις
στο συνδικαλιστικό κίνηµα,
αναδεικνύουν πως µπορεί να
υπάρξει απάντηση. 

Με την υπογραφή Συλλογι-
κών Συµβάσεων οι εργαζόµενοι
κατοχύρωσαν το µεγάλο όπλο
της συλλογικής διαπραγµάτευ-
σης, η οποία κινδύνευε άµεσα
µε δεδοµένο ότι όλο το προη-
γούµενο διάστηµα ψηφίστηκαν
νόµοι και ρυθµίσεις ενάντια στις
Συλλογικές Συµβάσεις, που
οδηγούσαν σε Ατοµικές Συµβά-
σεις Εργασίας. ∆ηλαδή, να πη-
γαίνει ο κάθε εργαζόµενος και
να «διαπραγµατεύεται» τη συ-
ντριβή του µισθού του, που ως
κατώτατο όριο θα είχε πλέον
την Εθνική Γενική Συλλογική
Σύµβαση Εργασίας. Πρόκειται
για σηµαντική κατάκτηση, αφού
καταργούν στην πράξη τους
άθλιους αντεργατικούς νόµους. 

Η σύµβαση στα 
ποτά - αναψυκτικά

Συγκεκριµένα, η Οµο-
σπονδία Γάλακτος -

Τροφίµων - Ποτών και κάτω
από την πίεση της 48ωρης
απεργίας, υπέγραψε µε τους
εργοδότες του κλάδου νέα Συλ-
λογική Σύµβαση, χωρίς καµιά
µείωση µισθών και επιδοµάτων
για ένα χρόνο, ενώ µε τη σύµ-

βαση αυτή θα αµείβονται όλοι οι
εργαζόµενοι, µαζί και οι νεο-
προσλαµβανόµενοι, ανεξάρτητα
από την ηλικία.  

∆εν καταργείται κανένα επί-
δοµα, όπως οι τριετίες, γάµου
και παιδιών, πτυχίων ΑΕΙ - ΤΕΙ,

πολυετίας στον ίδιο εργοδότη
κ.λπ.

Ο νεοπροσλαµβανόµενος
εργάτης του κλάδου ξεκινά από
µεροκάµατο 37,87 ευρώ και
µαζί µε τις τριετίες και τα επιδό-
µατα φτάνει µέχρι 58,70 ευρώ.  

∆ιαφορετικά ο νεοπροσλαµ-
βανόµενος του κλάδου από
37,87 ευρώ µεροκάµατο, µπο-
ρεί να έφτανε µέχρι και τα 26,18

ευρώ, δηλαδή µείωση 30,9%!
Ενώ στην περίπτωση που θα
ήταν κάτω των 25 ετών, τότε το
µεροκάµατο θα πήγαινε ακόµη
παρακάτω στα 21,99 ευρώ, δη-
λαδή 41,9% µείωση µισθού.

Η σύµβαση της Ζώνης

Αντίστοιχα, στην Τοπική
Συλλογική Σύµβαση Ερ-

γασίας που υπογράφουν τα σω-
µατεία της Ν/Ζ µε τις
επιχειρήσεις - εργολάβους,
προβλέπεται η κατοχύρωση
ηµεροµισθίων και θεσµικών αι-
τηµάτων, προς όφελος των ερ-
γαζοµένων. Μερικά
χαρακτηριστικά παραδείγµατα
έχουν ως εξής: 

Για τεχνίτες: 100,80 ευρώ
µεικτά. Οι βοηθοί αυτών και οι
χειριστές ανυψωτικών µηχανη-
µάτων είναι στα 84,00 ευρώ µει-
κτά. Για εργάτες στα 60,90 ευρώ
µεικτά κλπ. 

Κατοχύρωση του µισθού
του µαθητευόµενου στα  50,4
ευρώ µεικτά και η σύνδεσή του
µε την κλαδική σύµβαση και όχι
µε βάση την Εθνική Γενική Συλ-
λογική Σύµβαση Εργασίας, που
έχει πέσει στα ...18,33 ευρώ µει-
κτά! 

Ταυτόχρονα, µε τις συµβά-
σεις οι εργαζόµενοι διατηρούν
µια σειρά από επιδόµατα, ενώ
κατοχυρώνονται µια σειρά θε-
σµικές κατακτήσεις, που ρυθµί-
ζουν µειωµένα ωράρια σε
συνθήκες υψηλών θερµοκρα-
σιών, χωρίς καµία απολύτως
περικοπή του ηµεροµισθίου.

Σε τέλµα βρίσκονται οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ της ΠΝΟ και
των εφοπλιστικών ενώσεων για τις ΣΣΕ στις διάφορες κατη-

γορίες πλοίων, όπου οι ναυτεργάτες έχουν µείνει στις ΣΣΕ του 2010,
εκτός από την ακτοπλοϊα που έχει υπογραφεί και για το 2011, χωρίς
όµως να εφαρµόζεται από πολλές ναυτιλιακές εταιρείες.

Παρ’ όλα αυτά η γνωστή πλειοψηφία της ΠΝΟ, δέσµια των εφο-
πλιστικών συµφερόντων, αντί να οργανώσει την πάλη των ναυτερ-
γατών για την διεκδίκηση ΣΣΕ µε όρους ικανοποιητικούς επιδίδεται
συστηµατικά σε υπονόµευση κάθε αγωνιστικής πρωτοβουλίας που
προωθείται από τα ταξικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕ-
ΜΑΓΕΝ, όπως έγινε στην απεργιακή κινητοποίηση 10-11 Απρίλη και
επαναλήφθηκε την 1η Μάη µε την απεργοσπαστική απόφαση για
4ωρη στάση κοροϊδία…!

ΤΑΞΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
Συνάδελφοι  
Ηλεκτρολόγοι Ηλεκτρονικοί

Η επίθεση των δυνάµεων του κε-
φαλαίου εντείνεται, ενάντια στις ΣΣΕ,
τα κοινωνικοασφαλιστικά και συνδι-
καλιστικά δικαιώµατα. Οι εφοπλιστές
δεν ανανεώνουν τις ΣΣΕ, στην ακτο-
πλοϊα πολλές εταιρείες δεν τις εφαρ-
µόζουν, παρά τις γραπτές δεσµεύσεις
τους,  δεν καταβάλουν ούτε τα δε-
δουλευµένα. 

Με την προώθηση της άρσης του
καµποτάζ σε όλες τις κατηγορίες
πλοίων και στην ακτοπλοϊα, βάζουν
στο στόχαστρο τις γενικές υπηρεσίες
αλλά και το σύνολο των ναυτεργατών
µε συγκροτηµένα δικαιώµατα. Χιλιά-
δες θέσεις εργασίας χάνονται, η
ανεργία αυξάνεται κατακόρυφα, διευ-
ρύνεται η «µαύρη» ανασφάλιστη ερ-
γασία, τα δουλεµπορικά κυκλώµατα
οργιάζουν.

Το ΝΑΤ και τα κεφάλαια (ΚΕΑΝ  -
ΚΑΑΝ - ΤΠΑΕΝ - ΤΠΚΠΕΝ - ΚΝΕ)
εντάσσονται στο Υπουργείο Εργα-
σίας,  ο Οίκος ναύτη στον ΕΟΠΥΥ, το
ΓΕΝΕ στον ΟΑΕ∆.

Η ΠΕΝΗΗΕΝ µε ενισχυµένο τον

Ενωτικό ∆ηµοκρατικό Συνδυασµό
Ηλεκτρολόγων Ηλεκτρονικών Ε.Ν.
µπορεί να γίνει κάστρο ταξικής
πάλης, να συµβάλει µε τις ταξικές
δυνάµεις στην ανατροπή της αντι-
λαϊκής πολιτικής, στην αντεπί-
θεση για την προάσπιση και
διεύρυνση των δικαιωµάτων µας.

∆ Ι Ε Κ ∆ Ι Κ Ο Υ Μ Ε : 
♦Κατάργηση των εγκριτικών πρά-
ξεων του νόµου 2687/53 περί οργα-
νικών συνθέσεων στα ποντοπόρα και
τα κρουαζιερόπλοια. 
♦Καθορισµό των οργανικών συνθέ-
σεων µε βάση τις ανάγκες του
πλοίου. Ένταξη του Ηλεκτρολόγου
στην οργανική σύνθεση σε όλες τις
κατηγορίες πλοίων και βοηθού  Ηλε-
κτρολόγου στην ακτοπλοΐα.
♦Κατάργηση του κανονισµού
3577/92 της ΕΕ και του νόµου
2932/2001 για την άρση του «καµπο-
τάζ».
♦Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας µε
βάση τις σύγχρονες ανάγκες, κατώ-
τερο µισθό 1.400 ευρώ. 
♦Συντάξεις στο 80% του ποσού που

γίνονται κρατήσεις, κατώτερη σύ-
νταξη 1.120 ευρώ. 
♦Κάλυψη των ελλειµµάτων όλων των
ασφαλιστικών Ταµείων από τον κρα-
τικό προϋπολογισµό.
♦Επίδοµα ανεργίας 1.120 ευρώ, ο
χρόνος ανεργίας να µετράται για συ-
νταξιοδότηση.
♦Αποκλειστικά ∆ηµόσια και ∆ωρεάν
Υγεία - Πρόνοια για όλους. Αξιοποί-
ηση του ΝΙΕΝ.
♦Κατάργηση όλων των «χαρατσιών»,
αφορολόγητο οικογενειακό εισόδηµα
40.000 ευρώ.
♦Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊ-
κής κατανάλωσης.
♦Εκδηµοκρατισµό της νοµοθεσίας για
το ναυτεργατικό συνδικαλιστικό κί-
νηµα, αλλαγή του αντιδραστικού κα-
ταστατικού της ΠΝΟ και σωµατείων.
♦Ενιαία ∆ηµόσια και ∆ωρεάν Ναυτική
Εκπαίδευση και Μετεκπαίδευση και
ένταξη σ’ αυτήν των Ηλεκτρολόγων
Ηλεκτρονικών Ε.Ν.

«ΕΝ∆ΗΣΗΕΝ» 
Κολοκοτρώνη 99, Πειραιάς, ΤΚ: 18535 

Τηλ: 210 - 41 17 578

9 Μάη 1945 το ΜΗΝΥΜΑ 
67 χρόνια µετά

Την 9η Μάη του 1945, η ναζιστική Γερµανία υπέ-
γραφε την άνευ όρων συνθηκολόγησή της. Ο Β'
Παγκόσµιος Πόλεµος έφτανε στο τέρµα του, µε
την Κόκκινη Σηµαία να κυµατίζει ήδη στο Ράιχ-
σταγκ, συµβολίζοντας τη νίκη του Ανθρώπου ενα-
ντίον του φασισµού. 
Η Αντιφασιστική Νίκη ήταν ένα επίτευγµα που
δεν θα µπορούσε να κατορθωθεί αν δεν ποτιζό-
ταν µε τις ανείπωτες θυσίες της ΕΣΣ∆ και του
Κόκκινου Στρατού.
Σε έναν πόλεµο που η Βρετανία είχε 375.000 νε-
κρούς και οι ΗΠΑ περίπου 400.000, η ΕΣΣ∆ προ-
σέφερε πάνω από 20 εκατοµµύρια παιδιά της!
Πάνω από 10 εκατοµµύρια οι ανάπηροι και οι
τραυµατίες.
Ο Β' Παγκόσµιος Πόλεµος στοίχισε στην ΕΣΣ∆ σε
υλικές ζηµιές το κολοσσιαίο ποσό των 485 δισε-
κατοµµυρίων δολαρίων, µεγαλύτερο απ' αυτό
που κόστισε ο πόλεµος σε ΗΠΑ, Αγγλία και Γαλ-
λία µαζί. Ηταν πάνω από 1.700 πόλεις, πάνω
από 70.000 χωριά, πάνω από 30.000 βιοµηχανι-
κές επιχειρήσεις, πάνω από 100.000 οι συνεται-
ριστικές µονάδες, αµέτρητες χιλιάδες
νοσοκοµεία, σχολεία, βιβλιοθήκες που έγιναν
στάχτη από τους ναζί στο έδαφος της ΕΣΣ∆.
Αυτά πρόσφερε η ΕΣΣ∆ στον πόλεµο κατά του
φασισµού. Αυτή είναι η σχέση του σοσιαλισµού
και των κοµµουνιστών µε το φασισµό: Σχέσεις
που τις χωρίζει αίµα! Το περισσότερο αίµα που
χύθηκε ποτέ στην ανθρωπότητα!

9 Μάη 1945
Σήµερα και πάντα θα είναι η Μέρα που παρελαύ-
νουν οι 200 της Καισαριανής.
Που η Ηλέκτρα και ο Άρης, ο Χαρίλαος και ο
Νίκος, ο Πλουµπίδης, ο Ρίτσος και ο Μπελογιάν-
νης στέλνουν περήφανο χαιρετισµό από το Γορ-
γοπόταµο, από τον ΕΛΑΣ και το ∆ΣΕ στην
Αλαµάνα, στην Κοκκινιά και στην Καλογρέζα.
Σήµερα και πάντα θα είναι η Μέρα που το κόκκινο
του αίµατος γίνεται ένα µε το κόκκινο αστέρι στον
µπερέ του Τσε.
Που το κόκκινο της σηµαίας µε το σφυροδρέ-
πανο γίνεται ένα µε το κόκκινο της Μακρονήσου,
του Αναπλιού και της Γυάρου.
Σήµερα και πάντα αυτή θα είναι η Μέρα που το
κόκκινο χρώµα ενώνει τα οδοφράγµατα της Κοµ-
µούνας µε τις αγχόνες του Σικάγου.
Η 9η Μάη θα είναι πάντα η µέρα που θα στοιχει-
ώνει τους δηµίους των λαών.
Είναι η Παγκόσµια Μέρα που θα θυµίζει ότι η
υπογραφή στην Ιστορία γράφεται πάντα µε το
αίµα των δούλων. 
Με το αίµα, τον ιδρώτα και τους αγώνες των προ-
λετάριων! Αυτή είναι η αµείλικτη ιστορική αλή-
θεια. Το µήνυµα, 67 χρόνια µετά, είναι ίδιο: 
Το κόκκινο του µέλλοντος, αυτό είναι το αστεί-
ρευτο «µελάνι» της Ιστορίας. Μιας ιστορίας που
γράφεται κάθε µέρα. 

•Χωρίς «ρεαλιστικές» υποχωρήσεις. 
•Χωρίς απαράδεκτους συµβιβασµούς. 
•Χωρίς υπόκλιση στις αυταπάτες.

Ενώ οι απεργοί
της «Ελλη-νικής

Χαλυβουργίας» πορεύ-
ονται ήδη στον 7ο µήνα
της απεργίας, η εργοδο-
σία συνεχίζει την
προσπάθεια τροµοκρά-
τησής τους, επιδιώκει
την ποινικοποίηση του
αγώνα τους. Όµως,
όσες προσπάθειες κι αν
έκανε δεν τα κατάφερε,
έπεσαν στο κενό. Αυτό
οφείλεται στην ενότητά
τους, στην ανυποχώ-
ρητη στάση τους, στην
αλληλεγγύη που ανα-
πτύχθηκε και συνεχίζε-
ται από χιλιάδες
εργαζόµενους στη χώρα
µας αλλά και από όλο
τον κόσµο.

Ακόµα µία δόση οι-
κονοµικής βοήθειας
20.000 ευρώ παρέδωσε
στο σωµατείο, την Τε-
τάρτη 17 Μάη, το
ΠΑΜΕ, που πρωτοστα-
τεί από την πρώτη
στιγµή στην έµπρακτη
έκφραση της αλληλεγ-
γύης στους απεργούς
εργάτες της Ελληνικής
Χαλυβουργίας.

Απόδειξη για τη ση-
µασία και τη διεθνή διά-
σταση που έχει ο
περήφανος αγώνας των
απεργών χαλυβουργών
εδώ και 7 µήνες, αποτέ-
λεσε η επίσκεψη, 24

Μάη, αντιπροσωπείας
συνδικαλιστών και βου-
λευτών από τη ∆ανία να
παραδώσει στους
απεργούς 20.000 ευρώ
σαν πρώτη δόση. 

Εξ άλλου σε εκδή-
λωση που πραγµατο-
ποίησε το ΚΚ Σουηδίας,
για να εκφραστεί η αλ-
ληλεγγύη στον ηρωικό
αγώνα των απεργών
χαλυβουργών συγκε-
ντρώθηκε από µέλη, φί-
λους του Κόµµατος,
εργαζόµενους σε διάφο-
ρους κλάδους ενίσχυση
5.000 ευρώ, η οποία και
θα παραδοθεί στο Σω-
µατείο.

Αθρόα συνεχίζουν
να καταφθάνουν και
τα µηνύµατα συµπαρά-
στασης στους απερ-
γούς χαλυβουργούς
από     εργατικά συνδι-
κάτα όλου του κόσµου,
ανάµεσά τους και «THE
MARITIME UNION OF
AUSTRALIA SYDNEY
BRANCH» µε επιστολή
που έστειλε µέσω της
ΠΕΜΕΝ και την οποία
υπογράφουν 15 σωµα-
τεία µεταξύ των οποίων
το Σωµατείο Αξιωµατι-
κών Εµπορικού Ναυτι-
κού και το Σωµατείο
Ναυτικών Κατωτέρων
Πληρωµάτων.

Σ.Σ.Ε.: Μπορεί να υπάρξει απάντηση στην εργοδοτική επιθετικότητα

∆ΥΝΑΜΩΝΕΙ Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 
στους απεργούς εργάτες της 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ»

ΣΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

ΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΝ2 Μάης 2012

ΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΝ
ΜΗΝΙΑΙΑ 

ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 

Ιδιοκτησία του Συλλόγου 
Ναυτεργατικής 

Συνδικαλιστικής Κίνησης

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ 
ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Εκδότης - Υπεύθυνος 
σύµφωνα µε το νόµο:
ΜΑΡΙΩΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

Κολοκοτρώνη 99,
Πειραιάς - ΤΚ 185 35
Τηλ.: 210 - 41.17.578

Υπεύθυνη Τυπογραφείου:
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
Μπουµπουλίνας 19,
Πειραιάς - ΤΚ 185 35
Τηλ.: 210 - 41.70.479

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ
Εσωτερικού: Ευρώ 15
Εξωτερικού: Ευρώ  50

Η ύλη του παρόντος φύλου
έκλεισε 25 Μάη 2012 
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(Συνέχεια από τη σελ. 1)

Ισχυρό ΚΚΕ ΙΣΧΥΡΟ ΛΑΪΚΟ ΑΝΤΙΒΑΡΟ είναι
η µόνη επιλογή απέναντι σε οποιαδήποτε κυ-
βέρνηση, στο πολιτικό σύστηµα, που µεταµφιε-
σµένο θέλει να υποτάξει το λαό, να τον αναγκάσει
να παραιτηθεί από τις δίκαιες διεκδικήσεις του.

Ο λαός δε χρειάζεται το ΚΚΕ στο ρόλο ενός
ακόµα υπηρέτη των µονοπωλίων και της Ευρωπαϊ-
κής Ενωσης. Είναι χαρακτηριστικά τα ιστορικά πα-
ραδείγµατα της συµµετοχής των κοµµουνιστών στις
κεντροαριστερές κυβερνήσεις της Γαλλίας και της
Ιταλίας. Και αυτές οι κυβερνήσεις πήραν αντιλαϊκά
µέτρα, χτύπησαν το εργατικό λαϊκό κίνηµα, το οδή-
γησαν σε υποχώρηση.

Το ΚΚΕ έχει την ιστορική ευθύνη να µη γίνει
το άλλοθι σε µια κυβέρνηση, που από τώρα είναι
ολοφάνερο ότι δεν πρόκειται να βελτιώσει το
βιοτικό επίπεδο του λαού, να αντιµετωπίσει τη
λιτότητα και την ανεργία, είτε αυτή είναι κεντρο-
δεξιά είτε της κεντροαριστερής «αριστερής» συ-
νεργασίας.

Κάθε κυβέρνηση, σε οποιαδήποτε χώρα, δεν
αντιµετωπίζει επιλεκτικά 5 - 6 ζητήµατα, αλλά όλα τα
κρίσιµα ζητήµατα, όπως είναι οι γενικότερες δεσµεύ-
σεις από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ενωση και το
ΝΑΤΟ, οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη
στρατηγική συµµαχία µε τις ΗΠΑ. Εποµένως, θα κρι-
θεί για τα πάντα.

ΣΣΚΚΕΕΦΦΤΤΕΕΙΙΤΤΕΕ
Με την Ευρωπαϊκή Ενωση και την εξουσία

των µονοπωλίων δεν υπάρχει ελπίδα! Περισσό-
τεροι από 24 εκατοµµύρια Ευρω-
παίοι είναι άνεργοι, 115
εκατοµµύρια ζουν κάτω από τα
όρια της φτώχειας!

∆εν υπάρχουν κοινές λύσεις
που συµφέρουν εργαζόµενο
λαό και κεφάλαιο. ∆εν υπάρχει
πρόοδος και ασφάλεια για το µέλ-
λον χωρίς αντιπαράθεση και σύ-
γκρουση µε την Ευρωπαϊκή
Ενωση, τα συµφέροντα της πλου-
τοκρατίας.

Αυτήν την πραγµατική δια-
χωριστική γραµµή συγκαλύ-
πτουν οι ψεύτικοι διαχωρισµοί
«ευρωπαϊκός» και «αντιευρω-
παϊκός» προσανατολισµός,
«δεξιά» και «αριστερά». 

ΛΕΝΕ ΨΕΜΑΤΑ
Όποια τροποποίηση και να γίνει δεν πρόκει-

ται να αντιµετωπίσει την ανεργία, να ανακόψει
την επικράτηση της µισοεργασίας µισοανεργίας. 

Το κύριο χαρακτηριστικό θα είναι η φθηνότερη ερ-
γατική δύναµη, η ισοπέδωση των λαϊκών δικαιωµά-
των, η επέκταση της δυνατότητας κερδοφορίας του
µεγάλου κεφαλαίου σε νέα πεδία σε βάρος της λαϊ-
κής ευηµερίας. ∆εν πρόκειται να καταργηθούν οι
αντεργατικοί νόµοι που πέρασαν τα τελευταία χρό-
νια, καθώς και η εµπορευµατοποίηση των Παιδείας
Υγείας Πρόνοιας στο πνεύµα και το γράµµα της Συν-
θήκης του Μάαστριχτ, οι εφαρµοστικοί νόµοι που συ-
νοδεύουν τα Μνηµόνια σε συνθήκες κρίσης.

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ
Η επίθεση κατάργησης των όποιων κατακτή-

σεων των λαών της Ευρώπης ξεκίνησε σε όλα τα
κράτη µέλη πριν από την κρίση.

Σήµερα, η επίθεση κλιµακώνεται παντού, ανε-
ξάρτητα αν έχει υιοθετηθεί Μνηµόνιο ή όχι: Στην ερ-
γατική τάξη της Γερµανίας που δεν είναι
υπερχρεωµένη χώρα, της Βρετανίας που βρίσκεται
έξω από το ευρώ, της Ιρλανδίας που υπήρξε ο πιο
καλός µαθητής εφαρµογής αυτών των κατευθύν-
σεων. ∆εν είναι φρέσκια η συζήτηση για τον περι-
βόητο «νέο ευρωπαϊκό άνεµο» που δήθεν πνέει µετά
τις γαλλικές και ελληνικές εκλογές.

Όποια τροποποίηση και να γίνει στο Μνηµό-
νιο δεν πρόκειται να αναιρέσει τις θεµελιακές
διαχρονικές κατευθύνσεις που προκύπτουν από
τη Συνθήκη του Μάαστριχτ έως τη «Στρατηγική
ΕΕ 2020», που είναι εργαλείο για την ανταγωνι-
στικότητα και την κερδοφορία του κεφαλαίου.

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
∆εν αποκλείεται, σύµφωνα µε τα σενάρια που

ήδη συζητούνται, η συρρίκνωση της Ευρωζώνης, µε
έξωση της Ελλάδας και άλλων χωρών ή µε εσωτε-
ρική υποτίµηση του ευρώ στη χώρα µας. Οι εκβια-
σµοί της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του ∆ΝΤ είναι
πραγµατικοί και η απάντηση δεν µπορεί να είναι ο
εφησυχασµός που καλλιεργεί ο ΣΥΡΙΖΑ.

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΕΙΤΕ
Η διαπραγµάτευση του Μνηµονίου δε συνιστά

σωτηρία όπως υποστηρίζουν Ν∆ και ΠΑΣΟΚ, αλλά
ούτε και τοµή όπως ισχυρίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η
συνέχεια και συνέπεια του καπιταλιστικού δρόµου
ανάπτυξης και της αναπόφευκτης κρίσης που προ-
καλεί. 

Τα διλήµµατα µνηµόνιο ή αντιµνηµόνιο, ευρώ
ή δραχµή, καταγγελία ή σταδιακή απαγκίστρωση
ή αναδιαπραγµάτευση είναι παραπλανητικά, δεν
απαλλάσσουν το λαό από τις δεσµεύσεις και τα
βάσανα.

Ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ της Αριστεράς που είναι η βα-
σική δύναµη του ΣΥΡΙΖΑ υπέγραψε το µεγαλύτερο
και πιο ισχυρό Μνηµόνιο που ήταν η Συνθήκη του
Μάαστριχτ. Το Μνηµόνιο περιέχει µέτρα που είναι
καθορισµένα και υποχρεωτικά για τα κράτη µέλη της
Ευρωπαϊκής Ενωσης, όπως για τις ιδιωτικοποιήσεις,
την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, της Κοι-
νωνικής Ασφάλισης, την παραπέρα εµπορευµατο-
ποίηση των Παιδείας, Υγείας, Πρόνοιας κ.λπ.

Ο σηµερινός ΣΥΡΙΖΑ δεν άλλαξε σε σύγκριση µε
το Συνασπισµό του 1992. Ελίσσεται και παραπλανά
το λαό. 

Με το δίληµµα «ελληνική ή ευρωπαϊκή λύση»,
επιδιώκεται να εφησυχάσει ο ελληνικός λαός, να
επιτευχθεί η λεγόµενη κοινωνική συνοχή, δη-
λαδή η υποταγή των εργαζοµένων στη σκληρή
καπιταλιστική εργοδοσία, να µεταφερθεί η διεκ-
δίκηση σε επίπεδο διακρατικών συζητήσεων,
στα µαγειρεία της λυκοσυµµαχίας.

Με το δίληµµα «λιτότητα ή ανάπτυξη» που υι-
οθετούν όλα τα άλλα κόµµατα εξαπατούν το λαό,
γιατί η όποια ανάκαµψη επιτευχθεί στην καπιτα-
λιστική ανάπτυξη και κερδοφορία θα έχει συστα-
τικό στοιχείο της τη λιτότητα, τις βάρβαρες
εργασιακές σχέσεις, την ακριβοπληρωµένη
εµπορευµατοποιηµένη Παιδεία και Υγεία, τις εξα-
θλιωµένες δηµόσιες παροχές, τη σχετική και
απόλυτη εξαθλίωση, τη λεηλασία του εθνικού
πλούτου.

Το δίπολο «δεξιά ή αριστερά» βολεύει απόλυτα
τους χειρισµούς των καπιταλιστών, βιοµηχάνων,
εφοπλιστών, των τραπεζιτών, των µεγαλεµπόρων,
των µεσαζόντων. Βολεύει τη Ν∆ και το ΠΑΣΟΚ ως
κόµµατα του κεφαλαίου, βολεύει την προσπάθεια συ-
σπείρωσης της κεντροδεξιάς, αλλά και την αναστή-
λωση της σοσιαλδηµοκρατίας µε επίκεντρο τον
ΣΥΡΙΖΑ και τη ∆ΗΜΑΡ, ώστε να διαµορφωθεί µια
σύγχρονη κεντροαριστερά.

Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ καλούν το λαό να
πληρώσει και πάλι ένα µεγάλο µέρος του χρέους
για το οποίο δεν ευθύνεται, αλλά και δεν ωφελή-
θηκε απ’ τη µερική διαγραφή του.

Προτείνει τη φορολογία του κεφαλαίου ως πηγή,
για να αντλήσει πόρους, όταν όλοι γνωρίζουν ότι στα
πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ενωσης και στην Ελλάδα
µια επιλογή κατεύθυνσης ισχύει, η νέα µείωση της
φορολογίας των κερδών, η µείωση έως και απαλ-
λαγή από εργοδοτικές εισφορές για τα ασφαλιστικά
ταµεία, ως ένας από τους βασικούς όρους για να γί-
νουν ελληνικές και ξένες επενδύσεις από επιχειρη-
µατικούς οµίλους.

Οι ελάχιστες διορθώσεις της εργατικής νοµο-
θεσίας που προτείνουν διατηρούν λυµένα τα
χέρια των καπιταλιστών να επιβάλουν νέα
αντεργατικά µέτρα, καλούν τους εργαζόµενους
να επιβιώσουν στη ζούγκλα της προσωρινής ευ-
έλικτης απασχόλησης, που αφορά όλα τα κράτη
µέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ολα αυτά σε συν-
θήκες όπου ο εφεδρικός στρατός των ανέργων
ξεπερνά το 20%.

Η κρατικοποίηση των προβληµατικών επιχειρή-
σεων δεν συνιστά αριστερή πολιτική, αυτήν την
εφάρµοσαν και φιλελεύθερα κόµµατα και σοσιαλδη-
µοκρατικά. Άλλο κρατικοποίηση στις συνθήκες του
καπιταλισµού και άλλο κοινωνικοποίηση στις συνθή-
κες της λαϊκής οικονοµίας. Κρατικοποιούνται προ-
βληµατικές επιχειρήσεις των καπιταλιστών,
εξυγιαίνονται µε τη φορολογία της λαϊκής πλειοψη-
φίας και χαρίζονται ως κερδοφόρες σε επιχειρηµατι-
κούς οµίλους. Τέτοιου είδους κρατικοποιήσεις δε
σχετίζονται µε τον κοινωνικοποιηµένο τοµέα που
ανήκει στο λαό, που καταργεί την καπιταλιστική ιδιο-
κτησία, την εκµετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.

Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ για παραγωγική ανασυγκρό-
τηση αφορά τον ίδιο δρόµο ανάπτυξης µε κίνητρο το
καπιταλιστικό κέρδος, που έφερε την κρίση και έχει
καταστήσει οµήρους των τραπεζών τους αυτοαπα-
σχολούµενους, τα λαϊκά νοικοκυριά και τους φτωχούς
αγρότες, την ώρα που δέχονται την ασφυκτική πίεση
του ανταγωνισµού από τους µονοπωλιακούς οµί-
λους.

Η µάχη κρίνεται πρώτα απ’ όλα µέσα στην Ελ-
λάδα, στην αντιπαράθεση µε την εξουσία των µο-
νοπωλίων και όχι µόνο µε τους διεθνείς
συµµάχους της.

Η Ν∆ και το ΠΑΣΟΚ αποδυναµώθηκαν, πρέπει
να συρρικνωθούν ακόµα περισσότερο, δεν αξίζουν
την ψήφο των εργατών, των υπαλλήλων, των φτω-
χών αυτοαπασχολούµενων και αγροτών. Το ίδιο δεν
αξίζουν τα υποκατάστατά τους, όπως το κόµµα του
Καµµένου.

Οι νέοι και οι νέες και γενικότερα οι εργαζόµε-
νοι που υποφέρουν πρέπει να ξανασκεφτούν
πολύ σοβαρά και να διορθώσουν την ψήφο που
έδωσαν στη ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, ενώ σίγουρα δε συµ-
φωνούν µε τις ναζιστικές απόψεις της. 

Οι εργαζόµενοι που υποφέρουν δεν πρέπει να
παραπλανώνται µε συνθήµατα κορόνες κατά της Ευ-
ρωπαϊκής Ενωσης, κατά της παραβίασης των κυ-
ριαρχικών δικαιωµάτων της χώρας, ενώ µε το
πρόγραµµά τους στην οικονοµία στηρίζουν χωρίς
καµιά αναστολή το κεφάλαιο, τα µονοπώλια που δεν
έχουν πατρίδα.

Η άρχουσα τάξη επιχειρεί να αναµορφώσει το πο-
λιτικό προσωπικό της, µε ένα νέο δικοµµατικό διπο-
λικό σχήµα που διαδέχεται το δικοµµατικό σύστηµα
της Ν∆ και του ΠΑΣΟΚ. Επιχειρείται η αναπαλαίωση
της Ν∆, αλλά και η µεταµόρφωση της σοσιαλδηµο-
κρατίας µε πυρήνα τον ΣΥΡΙΖΑ και τη ∆ΗΜΑΡ. 

Το ΚΚΕ διαδραµάτισε καθοριστικό ρόλο στην
πολιτική φθορά του ΠΑΣΟΚ και της Ν∆ µε την ου-

σιαστική πολιτική αντιπαράθεση και αποκάλυψη
του ταξικού χαρακτήρα της πολιτικής τους, µε τις
αγωνιστικές του πρωτοβουλίες, την ενθάρρυνση
και τη στήριξη πολύµορφων αγώνων. 

Οι δυνάµεις του ΚΚΕ αναµετρήθηκαν µε τη
γραµµή της ταξικής συνεργασίας της ΓΣΕΕ και
των άλλων τριτοβάθµιων οργανώσεων του ερ-
γοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισµού, που
καλούσε τους εργαζόµενους να διαπραγµατευ-
τούν πόσα θα χάσουν. 

Αντίθετα, ο ΣΥΡΙΖΑ, στο συνδικαλιστικό κί-
νηµα και στην Τοπική ∆ιοίκηση, συνεργάστηκε
ανοικτά ή συγκαλυµµένα σε πάρα πολλές περι-
πτώσεις ακόµα και στην περίοδο της κρίσης µε
αντάλλαγµα και τη στήριξη στην ανάδειξη στελε-
χών του στα όργανα.

Στο πραγµατικό πολιτικό ερώτηµα «µε τα µο-
νοπώλια ή µε το λαό», «µε το κεφάλαιο ή την ερ-
γασία», το ΚΚΕ δεν πατάει σε δύο βάρκες. Είναι
το µόνο κόµµα που µε σταθερότητα και συνέπεια
έχει αποδείξει για πάνω από εννιά δεκαετίες ότι
είναι µε το λαό και δε θα τον προδώσει.

Υπάρχει ελπίδα, 
Υπάρχει προοπτική!

Το ΚΚΕ θέτει ακόµα πιο επιτακτικά την πιεστική
αναγκαιότητα να πάρουν ενεργό ρόλο όλοι οι εργα-
ζόµενοι στα σωµατεία, στους κλάδους, στην εργατική
συνέλευση στον τόπο δουλειάς και στον κλάδο, να
αλλάξουν τον αρνητικό συσχετισµό δυνάµεων στα

όργανα του εργατικού
κινήµατος, του κινήµα-
τος των αυτοαπασχο-
λούµενων, της
αγροτιάς, στα σχολεία
και στα πανεπιστήµια,
στα ΤΕΙ. 

Μόνο όταν οι εργα-
ζόµενοι πάρουν την
υπόθεσή τους στα δικά
τους χέρια, διαµορφώ-
νουν αποφάσεις, ελέγ-
χουν τις αποφάσεις,
µόνο τότε θα ανακαλύ-
ψουν τη βαθύτερη αιτία
των προβληµάτων
τους, θα αποκτήσουν
πολιτική πείρα, ταξική
συνείδηση. Μόνο έτσι
θα οικοδοµήσουν την
ισχυρή κοινωνική συµ-
µαχία της ανατροπής.
Θα αποκτήσουν πείρα
και εµπειρία των δυνα-
τοτήτων ανάπτυξης της

χώρας, της δυνατότητας να κατακτήσουν την κοινω-
νική λαϊκή ευηµερία, µακριά από τις δεσµεύσεις της
Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Σ’ αυτό το δρόµο πάλης θα αποσπούν παραχω-
ρήσεις, θα δυσκολεύουν τα χειρότερα, θα αποτρέ-
πουν, βαδίζοντας συνεχώς µπροστά στον
ελπιδοφόρο δρόµο της λαϊκής διακυβέρνησης και
εξουσίας. 

Η αποδέσµευση από την Ευρωπαϊκή Ενωση, σε
συνδυασµό µε τη µονοµερή διαγραφή του χρέους και
µε τον πλούτο στα χέρια του λαού, αποτελεί την αι-
σιόδοξη προοπτική του λαού. Θα απαλλαγεί από τη
θηλιά της ∆ανειακής Σύµβασης και των Μνηµονίων.
Ο λαός θα γίνει κυρίαρχος, ανεξάρτητος και πατριώ-
της διεθνιστής µόνο όταν διαφεντεύει τον πλούτο της
χώρας, αποφασίζει τι θα παράγει, καθορίζει ότι σκο-
πός της παραγωγής είναι η ικανοποίηση των αν-
θρώπινων αναγκών.

Την επόµενη ηµέρα των εκλογών χρειάζεσαι
το δικό σου κόµµα, τη δική σου δύναµη για την
υπεράσπιση του µισθού µεροκάµατου, της σύ-
νταξης, του επιδόµατος ανεργίας, για την κάλυψη
των πολύ άµεσων αναγκών σου σε φάρµακα, ια-
τρική περίθαλψη, για προστασία από τα χαρά-
τσια κ.λπ.

Ανάτρεψε στην κάλπη στηµένα σκηνικά, κε-
ντροδεξιά και κεντροαριστερά - δεξιάς ή αριστε-
ρής διαχείρισης που βάζουν το λαό στη γωνία.

Με το ΚΚΕ µπροστά!
17 Μάη 2012 - Η ΚΕ του ΚΚΕ

ΑΦΥΠΝΙΣΗ, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ, 
ΜΑΧΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ
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(Συνέχεια από τη σελ. 1)

Ιδιαίτερα στον κλάδο σας - να το πούµε καθαρά -
έχουµε απαίτηση. ∆ιότι είσαστε ένας κλάδος σε έναν
από τους πιο δύσκολους χώρους, µε µια εργοδοσία
σκληρή και αποφασισµένη, που µπορεί να πάρει, αν θέ-
λετε και τα καράβια της και να πάει όπου θέλει. Μπορεί,
δηλαδή, έχει όπλα να σας πολεµήσει. Ξέρετε πάρα πολύ
καλά ότι µε τους αγώνες σας, είχατε και κατακτήσεις
παλιότερα. Ξέρετε, οι παραδόσεις του ναυτεργατικού
κινήµατος και ο ρόλος του ΚΚΕ ήταν η µαγιά αυτών
των κατακτήσεων. Στους αγώνες εσείς βάλατε πλάτες,
δεν τους κάναµε µόνοι µας. Και δεν θα µπορούσαν να
γίνουν αγώνες αν δε θέλατε κι εσείς.

Ενα µέρος της αστικής τάξης, δηλαδή των επιχειρηµα-
τικών οµίλων, επιθυµεί µία κυβέρνηση Ν∆, ΠΑΣΟΚ, πα-
ρότι βλέπει ότι δεν τραβάει και πολύ το πράγµα. Υπάρχει,
όµως, ένα σηµαντικό µέρος, που έχει αποφασίσει ότι την
περίοδο της ακραίας πτώχευσης χρειάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ.
Γιατί σου λέει, ποιος θα σταµατήσει το κίνηµα; 

Κοιτάξτε την παρέµβαση του ΣΕΒ. Εγινε συντονισµένα.
Ο Τσίπρας πάει στον Ρουπακιώτη, έναν υπηρεσιακό υπουργό
που δεν µπορεί να αλλάξει νόµο και την ίδια ώρα παρεµβαί-
νει ο ΣΕΒ. Το ΠΑΣΟΚ που τα παίρνει χαµπάρι αυτά τσινάει. 

Την ίδια ώρα, εµείς οι κοµµουνι-
στές στηρίζουµε ή και µπαίνουµε
µπροστά για κλαδικές απεργίες ή για
απεργίες στους τόπους δουλειάς. 

Σε µια κρίσιµη στιγµή που άλλα
Κοµµουνιστικά Κόµµατα στην Ευ-
ρώπη λύγισαν, µπήκαν µέσα σε κυ-
βερνήσεις και έβλαψαν τους
εργαζόµενους γιατί δεν αναχαίτισαν τα
µέτρα, εµείς τους λέµε:

"Κοιτάξτε να δείτε. Εµείς σε µια κυβέρνηση είµαστε δια-
τεθειµένοι να πάρουµε όλες τις ευθύνες και µε θυσίες. Σε µια
διακυβέρνηση που εκφράζει την εξουσία του λαού, που ο λαός
είναι στην εξουσία και ο λαός είναι στην εξουσία όταν έχει

τον πλούτο στα χέρια του".
∆εν µπορούµε να βρωµίσουµε τα χέρια µας σε µια κυβέρ-

νηση που δε θα λύσει ζητήµατα και που µόνο µε τη συµφωνία
µας να µπούµε, έπρεπε να διώξουµε θέσεις που δεν αφορούν το

µέλλον, το σήµερα αφορούν. 
Παραδείγµατος χάρη, το "όχι" στο

µνηµόνιο, στη δανειακή συνθήκη δεν
είναι µικρό πράγµα. Να µπούµε και
µείς στην τροποποίηση, να πηγαί-
νουµε στην Ευρωπαϊκή Ενωση, στα
διαβούλια, υπουργοί που να 'ναι και
κανένας του ΚΚΕ και να ψηφίζει χει-
ρότερα. Αυτό είναι προδοσία. Ανεξάρ-
τητα αν εµείς, ας πούµε, θα κάναµε

υποτίθεται υποχώρηση από καλές προθέσεις.
Το 2012 και 2013 είναι κρίσιµο δίχρονο και για την Ελλάδα

και για την Ευρωζώνη. Και αυτά που λέµε για την αναγκαιότητα
ο λαός να επιβάλει την αποδέσµευση, είναι κάτι που πρέπει να το

υιοθετήσουν οι εργαζόµενοι µε την έννοια την εξής: 
Οταν σε διώξουν εκείνοι φεύγεις µε τους δικούς τους όρους,

όταν φεύγεις εσύ φεύγεις µε τους δικούς σου. Αλλά, εν πάση πε-
ριπτώσει, είναι κάτι που ο λαός θα το αποφασίσει, δεν το επι-
βάλλουµε εµείς. Αλλά για να µπορεί ο λαός να αποφασίσει κάτι,
πρέπει να είναι οργανωµένος, δυνατός, να 'χει αυτό που λέµε τα-
ξική συνείδηση - πριν από όλα η εργατική τάξη θα παίξει το
ρόλο, και µε συµµαχίες - και να υπάρχει ένα όρθιο και δυνατό
ΚΚΕ. 

Όσοι δεν ψήφισαν το ΚΚΕ γιατί πίστεψαν ότι µια κυ-
βέρνηση της αριστεράς θα τους σώσει, ας το ξανασκεφτούν
για να µη λένε, να µη γίνουν κοψοχέρηδες µετά. Γιατί αν χρει-
άστηκαν 10 - 15 χρόνια να αποκαλυφθούν η Ν∆ και το
ΠΑΣΟΚ, η αποκάλυψη της αριστερής κυβέρνησης θα γίνει
µέσα σε έξι µήνες. Αλλά ο λαός θα έχει χάσει!»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ ΑΛΕΚΑΣ ΠΑΠΑΡΗΓΑ
µε τους ναυτεργάτες στο Ε/Γ - Ο/Γ πλοίο «ΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΛΛΑΣ»

Αποσπάσµατα από την 
οµιλία της ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ 
Αλ. Παπαρήγα, 25 Μάη 2012

ΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΝ3 Μάης 2012

MAHS 2012:������ 1  28/5/2012  12:55 ìì  Page 3



Η  « α ρ ι σ τ ε ρ ά » …
τ ω ν  ε φ ο π λ ι σ τ ώ ν
«Ενα καινούριο συνδικαλιστικό κίνηµα

πρέπει να πιέσει και να έχει µισθούς αλλη-
λεγγύης που να µην έχουν τόσο µεγάλες
αποκλίσεις (...) Μέρος µιας αριστερής πολιτι-
κής είναι να έχουµε µισθούς που να µπο-
ρούµε να τους δικαιολογήσουµε»! Αυτά
ανέφερε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ, συµπληρώνοντας τα όσα είχε
πει λίγο πριν ο Μάνος Ματσαγκάνης, υπο-
ψήφιος βουλευτής της ∆ΗΜΑΡ σε συζήτηση
µε τους Μπ. Παπαδηµητρίου και Α. Πορτο-
σάλτε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

Τι είχε πει ο Μ. Ματσαγκάνης; Είχε σηµει-
ώσει ότι για έναν «ερευνητή σε πανεπιστή-
µιο» ο µισθός είναι «2.100 ευρώ», ενώ στο
πλοίο «ο µάγειρας πληρώνεται 3.500 ευρώ το
µήνα»! «Αυτό οφείλεται στο ότι το συγκεκρι-
µένο συνδικάτο, το οποίο είναι γνωστό, έχει
καταφέρει πιέζοντας να αποσπάσει τέτοιου
µεγέθους παραχωρήσεις από την εργοδοσία,
που ναι µεν έχει βολέψει σε βαθµό κάπως
υπερβολικό τα µέλη του, αλλά επίσης έχει
διώξει θέσεις εργασίας από την Ελλάδα (...)
Οι εφοπλιστές µας (...) δεν µπορείς να τους
πεις κάτι όταν σου λένε, κοίταξε να δεις εγώ
δεν µπορώ να πληρώνω 3.500 ευρώ έναν µά-
γειρα που κάθεται τα τρία τέταρτα του χρόνου
και το συνδικάτο του κάνει απεργία κάθε τρεις
και λίγο. ∆ε γίνεται. Θα πάω σε µια χώρα που
είναι φθηνότεροι οι µισθοί και κυρίως η δου-
λειά γίνεται µε ποιοτικό τρόπο και υπάρχει
µια µεγαλύτερη σταθερότητα στις εργασιακές
σχέσεις»!

Τα όσα δηλώνουν ο βουλευτής του ΣΥ-
ΡΙΖΑ και ο υποψήφιος βουλευτής της ∆ΗΜΑΡ
ξεπερνούν σε δουλικότητα απέναντι στο εφο-
πλιστικό κεφάλαιο, ακόµα και τους πιο «πι-
στούς» τους υπηρέτες, όπως ο Αδ.
Γεωργιάδης, ο οποίος από τη θέση του υφυ-
πουργού Ναυτιλίας του ΛΑ.Ο.Σ. στην τρικοµ-
µατική κυβέρνηση, στις 2 Φλεβάρη έχε φτάσει
ξεδιάντροπα να δώσει στους ναυτιλιακούς
συντάκτες πίνακα όπου συγκρίνονταν οι µι-
σθοί των «ακριβών» Ελλήνων µαγείρων µε
τους µισθούς «των φτηνών» και «ανταγωνι-
στικών», κατά τον Γεωργιάδη, Φιλιππινέζων
µαγείρων!

Βέβαια, η διαφορά εδώ είναι ότι οι εκ-
πρόσωποι των κοµµάτων του ΣΥΡΙΖΑ και της
∆ΗΜΑΡ αντί «για φτηνούς και ανταγωνιστι-
κούς εργάτες» κάνουν λόγο για «µισθούς αλ-
ληλεγγύης» και «µισθούς που να µπορούµε
να τους δικαιολογήσουµε»! 

ΟΧΙ στην ΑΠΛΗΡΩΤΗ
και «µαύρη» ΕΡΓΑΣΙΑ

Προς
•ΥΠΑΑΝ ∆/νση Ναυτικής Εργασίας
•Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου
•Πανελλήνια Ναυτική Οµοσπονδία
•Μέσα µαζικής Ενηµέρωσης

Από καταγγελίες ναυτεργατών µελών των πλη-
ρωµάτων των Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων «OLYMPUS» και
«AQUA HERCULES» της Ναυτιλιακής Εταιρείας
Λέσβου (NEL LINES), ενηµερωθήκαµε ότι λόγω
χρεών της εταιρείας προς τρίτους κρατούνται από
τις αρχές τα δύο πλοία στο Μπάρι της Ιταλίας.

Επίσης η εταιρεία οφείλει δεδουλευµένες απο-
δοχές στους ναυτεργάτες, ενώ έχει λήξει και η σύµ-
βαση ασφάλισης των πλοίων µε το ΝΑΤ από τις
22/03/2012, µε αποτέλεσµα οι ναυτεργάτες να είναι
και ανασφάλιστοι. 

Η εταιρεία παρά τη δέσµευση της µε συµφωνία
µε την ΠΝΟ για εφαρµογή Συλλογικής Σύµβασης
Εργασίας και ασφάλιση για το σύνολο των ναυτερ-
γατών, δεν την εφαρµόζει, εκµεταλλευόµενη και την
ανοχή της πλειοψηφίας της ΠΝΟ, παρά τις επανει-
ληµµένες καταγγελίες µας.

Απαιτούµε από το ΥΠΑΑΝ και τις υπηρεσίες
του την άµεση παρέµβαση για την καταβολή
των δεδουλευµένων αποδοχών των ναυτεργα-
τών και την ασφάλιση τους στο ΝΑΤ.

Πειραιάς, 11 Μάη 2012
Οι ∆ιοικήσεις των Ενώσεων 

ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ

Με την οργανωµένη καθοδήγηση των ταξι-
κών σωµατείων ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ οι

ναυτεργάτες του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου «ΒΙΝΤΣΕ-
ΝΤΣΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ» προχώρησαν σε επίσχεση
εργασίας, την Παρασκευή 18 Μάη 2012 στο λιµάνι
του Πειραιά, αναγκάζοντας την εταιρεία ΛΑΝΕ
Α.Ε. να τους καταβάλει τα δεδουλευµένα που κα-
θυστερούσε.

Σύµφωνα µε το άρθρο 10 της ΣΣΕ:
«Η εξόφληση του µισθού και των πάσης

φύσεως αποδοχών των ναυτικών γίνεται στο
τέλος κάθε ηµερολογιακού µηνός. Σε αντί-
θετη περίπτωση ο ναυτικός δικαιούται να
προβεί σε καταγγελία της σύµβασης ναυτο-
λόγησής του, σύµφωνα µε τη διάταξη του
άρθρου 74 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού
∆ικαίου, δηλαδή λόγω βαριάς παράβασης
υπό του Πλοιάρχου των έναντι του ναυτικού
υποχρεώσεών του».

ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 
«ΒΙΝΤΣΕΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ»

Με τους αντιασφαλι-
στικούς Νόµους

3863 και 3865 του 2010 για
τον ιδιωτικό και το δηµόσιο
τοµέα, αντίστοιχα, επιβάλλο-
νται:
• Αύξηση στα 40 χρόνια εργα-
σίας (αντί για 35) για δικαί-
ωµα στην πλήρη σύνταξη.
• Αύξηση του γενικού ορίου
ηλικίας συνταξιοδότησης στα
65 χρόνια για όλους.
• Ριζική µείωση των µελλοντι-
κών συντάξεων µέσα από το
νέο τρόπο υπολογισµού τους
και τους νέους συντελεστές. 

Το νέο σύστηµα «σπάει»
τη µια ενιαία σύνταξη στη
«βασική» και στην «αναλο-
γική». Για τον υπολογισµό της
αναλογικής σύνταξης οι συ-
ντελεστές αναπλήρωσης κα-
θορίζονται από το 0,8%
ετησίως έως το 1,5% αντί του
2% που ισχύει. 

Η µείωση στο ποσοστό
αναπλήρωσης θα συνδυαστεί
µε συρρίκνωση και του συ-
ντάξιµου µισθού στον οποίο
υπολογίζεται αυτό το ποσο-
στό. Ετσι ο συντάξιµος µι-
σθός αντί για το µέσο όρο
των αποδοχών της τελευταίας
πενταετίας θα είναι ο µέσος
όρος των αποδοχών ολόκλη-
ρου του εργάσιµου βίου. 

Και µόνο αυτή η ανα-
τροπή οδηγεί σε σύνταξη µει-
ωµένη από 30% έως και
50%. Την εξέλιξη αυτή δεν
αποτρέπει ούτε η λεγόµενη
«βασική» σύνταξη των 360
ευρώ.

Οι µειώσεις στις κύριες
συντάξεις από το 2010
µέχρι σήµερα:

• Περικοπές στη 13η και 14η
σύνταξη.
• Μείωση από την παρακρά-
τηση του ΛΑΦΚΑ, 3% έως
14% ανάλογα µε το ύψος της
σύνταξης.
• Πρόσθετη µείωση ΛΑΦΚΑ,
6% έως 10% σε συντάξεις

άνω των 1.700 ευρώ, για συ-
νταξιούχους κάτω των 60
ετών.
• Μείωση 20% για το τµήµα
της σύνταξης άνω των 1.200
ευρώ για όσους είναι άνω
των 55 ετών και 40% για το
τµήµα άνω των 1.000 ευρώ
για τον συνταξιούχο που είναι
κάτω των 55 ετών
• Νέα µείωση (µετά το 2ο µνη-
µόνιο) κατά 12% στο τµήµα
της σύνταξης άνω των 1.300
ευρώ που αποµένει µετά τις
παραπάνω περικοπές.
• Μείωση στις συντάξεις του
ΝΑΤ κατά 7% από το πρώτο
ευρώ (επιβλήθηκε µετά το 2ο
µνηµόνιο).

Οι µειώσεις τις επικου-
ρικές συντάξεις από το
2010 µέχρι σήµερα:

• Μείωση από την παρακρά-
τηση εισφοράς από 3% έως
10% από τα 300 ευρώ και
άνω.
• Μείωση κατά 15% σε Ταµεία
πρώην ∆ΕΚΟ (∆ΕΗ, ΟΤΕ,
ΕΛΤΑ, ΕΤΒΑ).  
• Στην επικουρική του ΕΤΕΑΜ
µείωση κατά 30% για το
τµήµα της σύνταξης άνω των
150 ευρώ.
• Μείωση κατά 10% για ποσά
200-250 ευρώ, κατά 15% για
ποσά 251-300 ευρώ, κατά
20% για ποσά 300 ευρώ και
πάνω (η µείωση µετά το 2ο
µνηµόνιο)

ε το Νόµο 3918/2011:
∆ηµιουργήθηκε ο ΕΟΠΥΥ

µε την ένταξη σ’ αυτόν των κλάδων
Υγείας των ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑ∆ και
ΟΓΑ απ' την 1η Γενάρη 2012. 

Με το νόµο 4075/2011 ¨Εντά-
χτηκε στον ΕΟΠΥΥ και ο Οίκος του
Ναύτη από 1.4.2012.

Ακολούθησαν υπουργικές
αποφάσεις µε τις οποίες:

Οι διοικήσεις 132 νοσοκοµείων
συγχωνεύτηκαν σε 81 και καταργή-
θηκαν 11.503 κλίνες (Μειώθηκαν σε
35.280 από 46.783). 

Συντάχτηκε ο Ενιαίος Κανονι-
σµός Παροχών του ΕΟΠΥΥ που
πετσόκοψε τις παροχές και µεταξύ
των άλλων προβλέπει συµµετοχή
15% για εξετάσεις σε συµβεβλη-

µένα ιδιωτικά εργαστήρια.
Άρχισε η εφαρµογή των Κλει-

στών Ενοποιηµένων Νοσηλίων
(ΚΕΝ) που ξετίναξε τα Ταµεία. 

Με το Νόµο 4025/2011:
Συγχωνεύτηκαν ή καταργήθη-

καν 46 απ' τις 94 δοµές Πρόνοιας.
Από τις 46 µονάδες οι 7 είναι τα
Κέντρα Αποθεραπείας, Φροντίδας
και Κοινωνικής Αποκατάστασης
(ΚΑΦΚΑ).

Ετσι, όσοι έχουν ανάγκη αποκα-
τάστασης θα αναγκαστούν να οδη-
γηθούν σε παρόχους υπηρεσιών -
ιδιώτες, ΜΚΟ, δήµοι - που θα συµ-
βάλλονται µε το κράτος.

Με τον Εφαρµοστικό Νόµο
4052/2012:

Η Πρόνοια µεταφέρθηκε απ' το
υπουργείο Υγείας στο υπουργείο
Εργασίας, µε αποτέλεσµα να κα-
ταργηθεί ως άσκηση κοινωνικής
πολιτικής.

Καταργούνται τα πέντε ψυχια-
τρικά νοσοκοµεία. Τα διασυνδεό-
µενα νοσοκοµεία χάνουν την
αυτοτελή οντότητά τους και µετα-
τρέπονται σε ένα ενιαίο Νοµικό
Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου. 

Απ' την 1.1.2013 «τα νοσοκο-
µεία του ΕΣΥ θα πληρώνονται απ'
τον ΕΟΠΥΥ. Ετσι, η χρηµατοδότηση
θα µεταφερθεί εξολοκλήρου στα Τα-
µεία και στις τσέπες των ασθενών.

Καθιερώθηκε η συνταγογρά-
φηση φαρµάκων µε βάση τη δρα-
στική ουσία, που σηµαίνει
χορήγηση φαρµάκων µε βάση το
κόστος και όχι µε βάση τις ανάγκες
του ασθενούς. 

Με υπουργικές αποφάσεις,
κ.α. ρυθµίσεις:

Αυξήθηκε σε 5 ευρώ (από 3
ευρώ) το εισιτήριο στα εξωτερικά ια-
τρεία των νοσοκοµείων.

Καθιερώθηκε η λεγόµενη θετική
λίστα των φαρµάκων και αυξήθηκε
µε την προσθήκη κι άλλων - που θα
τα πληρώνουν απ' την τσέπη τους
οι ασφαλισµένοι - η λεγόµενη αρνη-
τική λίστα φαρµάκων. Αναθεωρή-
θηκε και η λίστα των Μη
Συνταγογραφούµενων Φαρµάκων
(ΜΗΣΥΦΑ). 

Για τα φάρµακα της αρνητικής
λίστας οι ασφαλισµένοι πληρώνουν
132 εκατ. ευρώ το χρόνο. Επι-
πλέον, οι ασφαλισµένοι πληρώνουν
και 20,9 εκατ. ευρώ για τα ΜΗ-
ΣΥΦΑ.

Με το νέο Κανονισµό Εκτίµη-
σης Βαθµού Αναπηρίας (ΦΕΚ Β'
2611/2011):

Μειώθηκαν πολύ τα ποσοστά
αναπηρίας και χρονίως πασχό-
ντων. Επίσης, χάνουν παλιότερες
φοροαπαλλαγές για αναπηρία
πάνω από 67%.

Μειώσεις στις ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ - Περικοπές σε ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ 
Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και η συγκυβέρνησή του µε Ν∆ και ΛΑ.Ο.Σ. έχουν προωθήσει πληθώρα νοµοθετι-

κών ρυθµίσεων σε εφαρµογή των µνηµονιακών πολιτικών στο Συνταξιοδοτικό, την Υγεία - Πρόνοια και
έχουν επιβάλει άγρια φοροχαράτσια στο εισόδηµα και τα ακίνητα, αυξήσεις τιµολογίων και ΦΠΑ 

�� Έγκυρη ενηµέρωση για τις εξελίξεις

�� Συνδέσεις µε χρήσιµες ιστοσελίδες 

�� Τεχνική βιβλιοθήκη Μηχανικού

�� Περιοδικό «ΕΝΩΣΗ»

�� Εφηµερίδα «ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗ»

�� Ενηµερωτικό ∆ελτίο ΠΕΣ-ΝΑΤ

�� Ανακοινώσεις Επιτροπής Ανέργων 

�� Ανακοινώσεις κλαδικών της ΝΣΚ

�� Φωτογραφικό Αρχείο 

�� Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας

�� Εκπαίδευση και Μετεκπαίδευση

ΤΩΡΑ στη ΝΕΑ ιστοσελίδα 
ΠΕΜΕΝ “www.pemen.gr”

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 
ΧΑΦΙΕ∆ΙΣΜΟΣ

Πολλοί γνωρίζουν για τον ψεύ-
τικο «Ριζοσπάστη» του Μα-

νιαδάκη, επί δικτατορίας Ι. Μεταξά.
Σήµερα, η ιστορία επαναλαµβάνεται
στις ...σελίδες «κοινωνικής δικτύω-
σης». Ειδικά στο twitter υπάρχουν: 

∆ιάφοροι πλαστοί λογαριασµοί
του ΚΚΕ, ένας εκ των οποίων µάλιστα
ισχυρίζεται ότι αποτελεί «επίσηµο
λογαριασµό της ΚΕ του ΚΚΕ». Πλα-
στός λογαριασµός της ΓΓ της ΚΕ του
ΚΚΕ, Αλ. Παπαρήγα. Πλαστός λογα-
ριασµός του «Ριζοσπάστη», όπου
έχουν αναρτηθεί χυδαιότητες και
συνθήµατα που προκλητικά εµφανί-
ζονται να έχουν σχέση µε το ΚΚΕ και
την πολιτική του. 

Ολοι ανεξαιρέτως είναι κατασκευ-
ασµένοι και οι διαχειριστές τους
έχουν ρόλο τουλάχιστον ύποπτο και
προβοκατόρικο. Είναι κοινοί χαφιέ-
δες.

Εκείνο που προκύπτει σαν συµπέ-
ρασµα είναι η ανάγκη ενηµέρωσης
από τα επίσηµα µέσα κάθε φορέα και
ιδιαίτερα του ΚΚΕ και του ταξικού ερ-
γατικού - λαϊκού κινήµατος, που οι
θέσεις και η δράση τους εναντιώνο-
νται στα σχέδια και τα συµφέροντα
των ντόπιων και ξένων κέντρων
εξουσίας της καπιταλιστικής βαρβα-
ρότητας. 

http://www.kke.gr/
http://www.rizospastis.gr/

Αλ. Τσίπρας στη ΝΕΤ: 
«...εµείς δεν υποσχόµαστε στον ελ-
ληνικό λαό γενικά και αόριστα
λεφτά υπάρχουν, και λέµε ότι ο ελ-
ληνικός λαός θα χρειαστεί να κάνει
θυσίες, αλλά τουλάχιστον οι θυσίες
αυτές θα έχουν ένα αντίκρισµα, θα
έχουν µια προοπτική... Να µην
είναι θυσίες για να τα παίρνουν οι
τραπεζίτες που έχουν φαλιρίσει τις
τράπεζές τους». 
(σ.σ. Και το ΠΑΣΟΚ µε τα µνηµό-

νια έλεγε οι θυσίες θα πιάσουν
τόπο… κι έπιασαν µε θύµατα τους
εργαζόµενους, τους συνταξιούχους
και θύτες τους κεφαλαιοκράτες!)

Γ. ∆ραγασάκης στο «Κόκκινο»: 
«Οι τράπεζες έχουν χάσει κεφά-
λαια… έχουν απαξιωθεί οι διάφορες
αξίες που είχαν οι µετοχές... άρα στις
τράπεζες πρέπει να µπει χρήµα... το
χρήµα δεν µπορούν ή δε θέλουν να
το βάλουν οι ιδιώτες, άρα θα το
βάλει το ∆ηµόσιο, το κράτος, το

οποίο και αυτό δεν έχει τα χρήµατα,
θα τα δανειστούµε... 50 δισεκατοµ-
µύρια ευρώ για να σώσουµε τις τρά-
πεζες». 

Γ. ∆ραγασάκης στο «Βήµα»: 
«Εµείς προκρίνουµε κάτι κοντά στο
σουηδικό µοντέλο, όταν η χώρα
κρατικοποίησε τις τράπεζες, τις τρο-
φοδότησε µε κεφάλαια, τις εξυγίανε,
τις κατέστησε κερδοφόρες και τις
πούλησε σε ιδιώτες».

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Ελληνικός λαός θα χρειασθεί να κάνει θυσίες ...!

Σκεφτείτε τι έχουν να κάνουν αν βγουν και κυβέρνηση…!!!

«« ΣΣ υυ νν ττ αα γγ µµ αα ττ ιι κκ ήή »» ……
ηη   εε ππ ιι σσ ττ ρρ άά ττ εε υυ σσ ηη   !!

Με τη «βούλα» της Ολοµέλειας του
Συµβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)

κρίθηκε συνταγµατική η πολιτική επιστρά-
τευση των ναυτεργατών που κηρύχθηκε µε
απόφαση του πρωθυπουργού και του
υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, µε
αφορµή τη µεγάλη απεργία του κλάδου το
Νοέµβρη του 2010, µε αίτηµα την υπο-
γραφή συλλογικής σύµβασης εργασίας. 

Το Ανώτατο ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο για
άλλη µια φορά ρίχνει στη λαιµητόµο το δι-
καίωµα της απεργίας, επικαλούµενο στο
σκεπτικό του τα γνωστά επιχειρήµατα για
την αντιµετώπιση κινδύνων που απειλούν
το «γενικότερο κοινωνικό συµφέρον»,
καθώς και την αντιµετώπιση «ανάγκης που
µπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δηµόσια
υγεία»!

Στο ΣτΕ είχε προσφύγει η ΠΝΟ ζητώ-
ντας την ετυµηγορία του, αλλά το ανώτατο
δικαστήριο µε την υπ' αριθµό 1623/2012
απόφασή του απέρριψε όλους τους ισχυρι-
σµούς της Πανελλήνιας Ναυτικής Οµο-
σπονδίας. 

Πρόκειται για µια ακόµα αντεργατική δι-
καστική απόφαση, που διαψεύδει τις αυτα-
πάτες ότι µε τα δικαστήρια µπορούν τάχα
να λυθούν τα κοινωνικά προβλήµατα. 

Οι ναυτεργάτες βέβαια, δεν περίµεναν
τέτοια δικαίωση και γι’ αυτό τσαλάκωσαν
την επιστράτευση πραγµατοποιώντας 27
µέρες απεργίας στον ενάµιση χρόνο που
διαρκεί  αυτό το επαίσχυντο µέτρο κατα-
στολής.

Μ
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126χρόνια από την απεργία της
1ης Μάη των εργατών του Σι-

κάγου για 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες µόρ-
φωση, 8 ώρες ανάπαυση, η
καπιταλιστική βαρβαρότητα των δυνά-
µεων του κεφαλαίου κατακρεουργεί κατα-
κτήσεις και δικαιώµατα των
ναυτεργατών, της εργατικής
τάξης, των εργαζοµένων στη
χώρα µας αλλά και διεθνώς.

Η εργατική τάξη, οι εργαζόµε-
νοι τιµάµε την 1η Μάη µε απερ-
γιακό αγώνα, επιθεωρούµε τις
δυνάµεις µας, καθορίζουµε στό-
χους, συνεχίζουµε στο δρόµο της
ταξικής πάλης ενάντια στην πολι-
τική του κεφαλαίου και των εκ-
προσώπων του.

Η συγκυβέρνηση του «µαύρου
µετώπου» ΠΑΣΟΚ – Ν∆, η Ε.Ε, το ∆ΝΤ,
επιτίθενται στις ΣΣΕ, την κοινωνικοασφα-
λιστική προστασία, λεηλατούν τα ταµεία
κοινωνικής ασφάλισης, πετσοκόβουν µι-
σθούς – συντάξεις – γιατρούς – φάρµακα.

Εφοπλιστές – κυβέρνηση διατηρούν
για µήνες απλήρωτους χιλιάδες ναυτερ-
γάτες στην επιβατηγό ναυτιλία, δεν εφαρ-
µόζουν τις ΣΣΕ αρνούνται την ανανέωση

τους  στη βάση των πραγµατικών ανα-
γκών των ναυτεργατών, διογκώνονται οι
στρατιές των ανέργων, διαλύεται η ιατρο-
φαρµακευτική προστασία σε βάρος των
220.000 ασφαλισµένων του Οίκου
Ναύτη.

Οι ναυτεργάτες, οι εργαζόµενοι, οι δυ-
νάµεις του ΠΑΜΕ έδωσαν σηµαντικούς
αγώνες  ενάντια στην πολιτική του κεφα-
λαίου,  έχουν τσακίσει στην πράξη την
πολιτική επιστράτευση που διατηρείται
στους ναυτεργάτες και τον «κοινωνικό
αυτοµατισµό» που επιχείρησαν από κοι-
νού να εφαρµόσουν ΠΑΣΟΚ – Ν∆ –
ΛΑΟΣ – ΣΥΡΙΖΑ – ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙ-

ΣΤΕΡΑ – ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, οι
υπερασπιστές του ευρωµονόδροµου.

Με αγωνιστική αισιοδοξία, µε την
πείρα των αγώνων µας, µε εµπιστοσύνη
στο δίκιο της τάξης µας, η απεργία την 1η
Μάη θα βάλει την δική της σφραγίδα για

τις σκληρές αναµετρήσεις που
έχουµε µπροστά µας σε σύ-
γκρουση µε την εξουσία του κε-
φαλαίου. 

∆εν σκύβουµε το κεφάλι στον
«εργασιακό µεσαίωνα», το µέλλον
δεν ανήκει στους κεφαλαιοκράτες,
ανήκει στους παραγωγούς του
πλούτου, τους εργάτες.

∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ:

• Εφαρµογή και ανανέωση των
ΣΣΕ µε βάση τις πραγµατικές µας

ανάγκες, κοινωνικοασφαλιστικά και συν-
δικαλιστικά δικαιώµατα για όλους τους
ναυτεργάτες.
• Το δικαίωµα στη δουλειά µε συγκροτη-
µένα δικαιώµατα, κατάργηση της «µαύ-
ρης» ανασφάλιστης εργασίας, µέτρα
κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας για
όλους τους άνεργους.
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