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ΕΚ∆ΟΤΩΝ

ΗΚοµµατική Οργάνωση Ναυτεργατών του ΚΚΕ, που
µάχεται όλα τα χρόνια µαζί µε τους εργάτες της θά-

λασσας, στέλνει θερµό αγωνιστικό χαιρετισµό σε όλους
τους ναυτεργάτες και τονίζει ότι οι αγώνες που δώσαµε
αυτή την περίοδο έχουν πολύ µεγάλη σηµασία.

Γιατί µαζικά, µε µεγάλη συµµετοχή, υψηλό επίπεδο
αντοχής και γερή περιφρούρηση κατά των απεργοσπα-
στικών µηχανισµών, συγκρουστήκαµε µε το εφοπλιστικό
κεφάλαιο και την αντιλαaκή πολιτική της κυβέρνησης του
ΠΑΣΟΚ, που υπηρετεί τα συµφέροντα του.

Οι απεργίες µας είχαν καθολική επιτυχία.
Έχει µεγάλη σηµασία που δεν κατάφεραν, παρά τις

απειλές και τους εκβιασµούς, να κάµψουν την αγωνιστική
διάθεση και η κυβέρνηση κατέφυγε, για ακόµα µια φορά,
στο κατασταλτικό µέτρο της πολιτικής επιστράτευσης, το
οποίο οι ναυτεργάτες µε την σθεναρή στήριξη του ταξικού
κινήµατος αντιπάλεψαν αποφασιστικά.

Έχει µεγάλη σηµασία που σε συνθήκες πολιτικής επι-
στράτευσης τα πληρώµατα των καραβιών σε όλη την Ελ-
λάδα ένωσαν τη δύναµη τους µε την υπόλοιπη εργατική
τάξη, µε τα λαaκά στρώµατα και έδωσαν αγωνιστική απά-
ντηση στο κεφάλαιο και στην αντιλαaκή πολιτική, µε τη
συµµετοχή στην επιτυχηµένη πανεργατική απεργία 15 ∆ε-
κέµβρη.

Συνεχίζουµε, εξοπλισµένοι µε την πλούσια πείρα που
αποκτήσαµε, βγάζοντας ουσιαστικά συµπεράσµατα, που
θα συµβάλλουν στην πάρα πέρα ανάπτυξη του αγώνα.

Στις συνθήκες της σύγκρουσης φαίνονται οι πραγ-
µατικοί φίλοι και οι αντίπαλοι.

Σ’ αυτές τις συνθήκες διαπιστώθηκε για άλλη µια φορά
ότι οι εφοπλιστές και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είχαν συµ-
µάχους τη Ν.∆, το ΛΑ.Ο.Σ. και τα Μέσα Μαζικής Ενηµέ-
ρωσης, που είναι στην ιδιοκτησία των καπιταλιστών και
εργολαβικά συκοφαντούν τις κινητοποιήσεις µας.

Έγινε ακόµα µια φορά ολοφάνερη η αναγκαιότητα
της εργατικής, ταξικής αλληλεγγύης που ολόψυχα προ-
σέφεραν οι δυνάµεις του ΠΑΜΕ, εκατοντάδες εργαζό-
µενοι και νέοι αγωνιστές που έδωσαν τη µάχη µαζί µε
τους ναυτεργάτες, µε τα ταξικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ και την Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων NAT.

Προχωράµε µπροστά.
Το ΚΚΕ ήταν, είναι και θα είναι µαζί σας, στήριγµα

του αγώνα σε όλες τις συνθήκες.
Η επίθεση του κεφαλαίου είναι συνολική, ολοµέ-

τωπη, στόχος των δυνάµεων του κεφαλαίου είναι να µει-
ωθεί δραµατικά η τιµή της εργατικής δύναµης, να γίνει
φτηνότατη η εργατική τάξη για να αυξηθεί η κερδοφορία
και η ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου, των εφοπλι-
στών. Θέλουν να φορτώσουν την καπιταλιστική κρίση,
που είναι κρίση υπέρ - συσσώρευσης κεφαλαίου στις
πλάτες του λαού.

Θέλουν να του φορτώσουν τα ελλείµµατα και το
χρέος, που δηµιουργήθηκαν από την πολιτική που τα1ζει

χρόνια τους εφοπλιστές, τους τραπεζίτες, τους βιοµή-
χανους και τα άλλα τµήµατα του κεφαλαίου, δίνοντας
ταυτόχρονα δισεκατοµµύρια για τις εξοπλιστικές ιµπε-
ριαλιστικές ανάγκες του NATO.

Αυτούς τους στόχους υπηρετεί το κατάπτυστο µνηµό-
νιο που υπέγραψε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, (σε συµφωνία
του ΛΑ.Ο.Σ.), µε την Ευρωπαaκή Ένωση την Ευρωπαaκή Κε-
ντρική Τράπεζα και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.

Αυτό υπηρετούν τα µέτρα για την κατάργηση των κλα-
δικών συµβάσεων, τη µείωση των µισθών και των συντά-
ξεων, την ανατροπή
των εργασιακών και
ασφαλιστικών δικαιω-
µάτων, που βρίσκεται
σε εξέλιξη µε στόχο
την αύξηση του ορίου
ηλικίας συνταξιοδό-
τησης στα καράβια,
την κατάργηση της
επικουρικής σύντα-
ξης και του θεσµού
των Βαρέων Ανθυγιει-
νών και Επικίνδυνων
Επαγγελµάτων.

Αυτό υπηρετούν
οι εγκληµατικοί σχε-
διασµοί για την πάρα
πέρα µείωση των
συνθέσεων, την απο-
βολή του ξενοδοχεια-
κού προσωπικού από
τις συνθέσεις, το µα-
ζικό διωγµό των ναυ-
τεργατών από τα
Ακτοπλοaκά πλοία για
να επιβάλλουν συν-
θήκες γαλέρας, µε
ναυτεργάτες που θα
τροφοδοτεί το δουλε-
µπορικό κύκλωµα
χωρίς δικαιώµατα,
χωρίς συνδικαλιστική
στήριξη.

Τα µέτρα αυτά δεν είναι τωρινά, έχουν αποφασιστεί
από χρόνια στην Ευρωπαcκή Ένωση, µε τη συνενοχή
των Ελληνικών κυβερνήσεων και τα επιβάλλουν τώρα
εκβιάζοντας το λαό.

Είναι ψέµατα ότι θέλουν να σώσουν την Ελλάδα από
τη πτώχευση. Η αλήθεια είναι ότι θέλουν να θεριέψουν
την κερδοφορία του κεφαλαίου, φτωχαίνοντας το λαό.

Ταξιδεύουµε σε συνθήκες καταιγίδας και επιβάλλεται
να πάρουµε τα µέτρα µας.

Πρώτο, να δυναµώσει η ευθύνη κάθε συναδέλφου και

η δραστήρια συµµετοχή στη συλλογική δράση, στην ορ-
γάνωση του αγώνα µέσα στα καράβια και στην περιφρού-
ρηση των απεργιών.

∆εύτερο, είναι ανάγκη να αλλάξουµε το συσχετισµό,
δίνοντας µεγάλη δύναµη στο ΠΑΜΕ, στις ταξικές δυνάµεις
και να κατανοηθεί από όλους τους ναυτεργάτες ότι η πλει-
οψηφία της ΠΝΟ δεν µπορεί να εκφράσει τα ναυτεργατικά
συµφέροντα, δεν µπορεί να ανταποκριθεί στη σκληρή σύ-
γκρουση µε το εφοπλιστικό κεφάλαιο και την αντιλαaκή πο-
λιτική. Το γεγονός ότι σε συνθήκες ολοµέτωπης

επίθεσης περιο-
ρίστηκε στα αιτήµατα
υπογραφής της Συλ-
λογικής Σύµβασης, κι
αυτό µε άθλιους
όρους, δείχνει τα όρια
του εργοδοτικού -
κυβερνητικού συνδι-
καλισµού.

Τρίτο, να αποδυ-
ναµωθούν µαζικά και
τελεσίδικα το ΠΑΣΟΚ
και η Ν.∆., να δυναµώ-
σει το ΚΚΕ που µε
συνέπεια και αποφα-
σιστικότητα υπερα-
σπίζεται τα εργατικά
συµφέροντα και εκ-
φράζει στην πολιτική
του πρόταση, στην
πρόταση εξουσίας, τις
σύγχρονες ανάγκες
της εργατικής τάξης,
των ναυτεργατών.

Χωρίς καθυστέ-
ρηση ετοιµάζουµε
νέους, καλά οργανω-
µένους αγώνες,

Για να µην περά-
σει ο διωγµός των
ναυτεργατών από τα
πλοία της Ακτοπλοaας,

γενικότερα τις εσωτερικές θαλάσσιες µεταφορές, να διεκ-
δικήσουµε δουλειά για όλους και ουσιαστική προστασία
των ανέργων.

Να µην περάσει η αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιο-
δότησης, η κατάργηση των επικουρικών συντάξεων, του
εφ’ άπαξ και η υπονόµευση του θεσµού των Βαρέων Αν-
θυγιεινών.

Να υπερασπιστούµε τις Συλλογικές Συµβάσεις και να
διεκδικήσουµε ουσιαστικές αυξήσεις στους µισθούς και
στις συντάξεις.

Να απαιτήσουµε αποκλειστικά δηµόσιο, δωρεάν σύ-

στηµα υγείας και να απαντήσουµε αποφασιστικά στη υπο-
βάθµιση των παροχών υγείας που περνάνε µέσα και από
τη διάλυση του Οίκου Ναύτου.

Να εναντιωθούµε στην εκχώρηση κυριαρχικών δικαιω-
µάτων στο Αιγαίο, που συµβαδίζει µε την απελευθέρωση
της Ακτοπλοaας και των Τουριστικών, την απελευθέρωση
των εσωτερικών θαλάσσιων µεταφορών.

∆εν υπάρχουν περιθώρια αναµονής. Έχουµε υπο-
χρέωση να εξετάσουµε µαζί τις εξελίξεις.

Γι’ αυτό η Κ.Ο Ναυτεργατών του ΚΚΕ καλεί όλους
τους συναδέλφους σε ουσιαστική συζήτηση και δράση
για την πολιτική, εναλλακτική πρόταση που απαντά στην
καπιταλιστική βαρβαρότητα, στην ολοµέτωπη επίθεση
του κεφαλαίου, της Ευρωπαcκής Ένωσης και του πολι-
τικού τους προσωπικού.

Συζήτηση και δράση που θα δώσει ώθηση στην πάλη
των ναυτεργατών κα στο συντονισµό της πάλης µε τα άλλα
τµήµατα της εργατικής τάξης:

Υπάρχουν όλες οι δυνατότητες να οργανωθούν και
να αναπτυχθούν η οικονοµία και η ναυτιλία προς όφε-
λος του λαού µας, να εξασφαλιστεί το δικαίωµα στη δου-
λειά για όλους, να έχουµε δωρεάν υπηρεσίες υγείας
πρόνοιας, να παρθούν ουσιαστικά µέτρα για την υγιεινή
και ασφάλεια στα πλοία, την προστασία της ανθρώπινης
ζωής στη θάλασσα κ.α.

Υπάρχουν όλες οι δυνατότητες να εξυπηρετείται
απρόσκοπτα ο νησιώτικος πληθυσµός µε φτηνά εισιτή-
ρια, µε σύγχρονα και ασφαλή πλοία.

Έχουµε υποχρέωση να διαµορφώσουµε τις προd-
ποθέσεις που θα επιτρέψουν να ζήσουµε κι εµείς και τα
παιδιά µας µια καλύτερη ζωή.

Να σκεφτούµε καλά ότι τα πλοία που έχουν στην
ιδιοκτησία τους οι εφοπλιστές, είναι κλεµµένη, απλή-
ρωτη εργασία των πληρωµάτων και η αδικία αυτή είναι
ανάγκη να αποκατασταθεί, παλεύοντας να περάσει η
εξουσία στα χέρια του λαού, και να γίνουν τα µέσα πα-
ραγωγής, οι πηγές του πλούτου, τα πλοία, λαcκή περι-
ουσία. Να αναπτυχθεί η οικονοµία και η ναυτιλία µε
κεντρικό σχεδιασµό και εργατικό, κοινωνικό έλεγχο.

Αυτή είναι η λύση, λαcκή εξουσία και οικονοµία, που
κοιτάζει µπροστά και µπορεί να ικανοποιήσει τις λαaκές
ανάγκες, να καταργήσει το καθεστώς της εκµετάλλευσης
ανθρώπου από άνθρωπο. Αυτή είναι η λύση που αντιστοι-
χεί στα συµφέροντα των ναυτεργατών και αυτή τη λύση
έχουµε υποχρέωση να κτίσουµε µε τη σφυρηλάτηση της
ταξικής ενότητας της εργατικής τάξης, τη συγκρότηση του
Αντιµονοπωλιακού - Αντιιµπεριαλιστικού Μετώπου Πάλης,
της αναγκαίας κοινωνικοπολιτικής συµµαχίας της εργατι-
κής τάξης, της µικροµεσαίας αγροτιάς, των µικροµεσαίων
επαγγελµατιών, βιοτεχνών και εµπόρων.

∆εκέµβρης 2010
Κ.Ο. Ναυτεργατών του ΚΚΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣττηηςς  ΚΚοοµµµµααττιικκήήςς  ΟΟρργγάάννωωσσηηςςττηηςς  ΚΚοοµµµµααττιικκήήςς  ΟΟρργγάάννωωσσηηςς
ΝΝααυυττεερργγααττώώνν  ττοουυ  ΚΚΚΚΕΕΝΝααυυττεερργγααττώώνν  ττοουυ  ΚΚΚΚΕΕ

όόλλοουυςς  ττοουυςς  ννααυυττεερργγάάττεεςςόόλλοουυςς  ττοουυςς  ννααυυττεερργγάάττεεςς
κκααιι  ττιιςς  οοιικκοογγέέννεειιέέςς  ττοουυςςκκααιι  ττιιςς  οοιικκοογγέέννεειιέέςς  ττοουυςς

∆∆ΙΙΑΑΛΛΥΥΟΟΥΥΝΝ  ττοονν  ΟΟΙΙΚΚΟΟ  ΝΝΑΑΥΥΤΤΟΟΥΥ
Αµείωτα συνεχίζεται η ολοµέτωπη επίθεση σε

βάρος των δικαιωµάτων των ναυτεργατών, των ερ-
γαζοµένων µε την εφαρµογή του µνηµονίου (ν.
3845/2010), που αποτελεί συνέχεια της αντιλαaκής πο-
λιτικής και των αποφάσεων του Παγκόσµιου Οργανι-
σµού Εµπορίου, ∆ΝΤ, Ε.Ε, που υπηρετούν οι πολιτικές
δυνάµεις του κεφαλαίου.

Στην κατεύθυνση υλοποίησης του µνηµονίου και
του αντιασφαλιστικού ν. 3863/2010, κατατέθηκε προ-
σχέδιο νόµου µε τίτλο «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο
σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις» και µε το
άρθρο 26 «Σύσταση Οργανισµού Παροχών Υγείας»
διαλύεται ο Οίκος Ναύτου. 

Και µε αυτή την εξέλιξη διαψεύδονται τα παπαγα-
λάκια του κυβερνητικού – εργοδοτικού συνδικαλισµού
της πλειοψηφίας της ΠΝΟ, των δυνάµεων που καλ-
λιεργούν συγχύσεις και αποπροσανατολισµό στους
ναυτεργάτες µε την θέση «τα µέτρα δεν µας πιάνουν».

Με αυτή την πολιτική της ανταγωνιστικότητας και
κερδοφορίας του κεφαλαίου που στηρίζουν ΠΑΣΟΚ -
Ν∆ - ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ - ΛΑ.Ο.Σ. και οι δυνάµεις του κυβερ-
νητικού – εργοδοτικού συνδικαλισµού, αφανίζονται οι
ναυτεργάτες, οι εργαζόµενοι, µε συγκροτηµένα δικαι-
ώµατα, διευρύνεται η «µαύρη» ανασφάλιστη εργασία,
οξύνεται η ανεργία, διαλύεται η κοινωνική ασφάλεια
και πρόνοια.

Άµεση ήταν η αντίδραση των ταξικών σωµατείων
ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΠΡΝ - ΠΕΣ-ΝΑΤ, που µε
ανακοίνωση καλούσαν τους ναυτεργάτες σε µαζική
συµµετοχή στη σύσκεψη, που διοργανώθηκε 14 ∆ε-
κέµβρη από τη ΝΣΚ στην αίθουσα συνελεύσεων της
ΠΕΜΕΝ και συµµετείχαν ναυτεργάτες από όλες τις ει-
δικότητες και συνταξιούχοι. 

Μετά τη σύσκεψη, οι συγκεντρωµένοι ξεκίνησαν
πορεία προς τον Οίκο Ναύτου, όπου έκαναν συµβο-
λική κατάληψη απευθύνοντας κάλεσµα αγωνιστικού
ξεσηκωµού στους ασφαλισµένους, καταγγέλλοντας
τη διάλυση του υγειονοµικού φορέα των ναυτεργα-
τών, που προωθεί η κυβέρνηση για ψήφιση µέσα στον
Γενάρη του 2011. 

Στο πλευρό των ναυτεργατών βρέθηκε πολυµελής
αντιπροσωπεία του Συλλόγου Γυναικών Πειραιά
(µέλος της ΟΓΕ). Ανάλογη κινητοποίηση έγινε και στον
Οίκο Ναύτου της Πάτρας µε πρωτοβουλία της τοπι-
κής Ένωσης συνταξιούχων ΝΑΤ.

(Συνέχεια στη σελ. 2)

ΗΓενική Συνέλευση της
ΠΕΜΕΝ, που πραγµατο-

ποιήθηκε σήµερα 24 Νοέµβρη
2010, ανέδειξε την ολοµέτωπη
επίθεση σε βάρος των δικαιω-
µάτων των ναυτεργατών, των
εργαζοµένων, µε την υλοποί-
ηση των προαποφασισµένων
αντιδραστικών µέτρων του
Μνηµονίου (ν.3845/2010) που
συνυπέγραψε η κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ  - Ε.Ε. - ΕΚΤ - ∆ΝΤ,
το ψήφισε το ΛΑ.Ο.Σ.

Αποτελεί απάτη η υπερά-
σπιση του «κοινωνικού εταιρι-
σµού» από την κυβέρνηση, τις
δυνάµεις του κεφαλαίου, του
εργοδοτικού – κυβερνητικού
συνδικαλισµού, ότι η πολιτική
διαχείριση που κάνουν µε τα
µέτρα και τις θυσίες των εργα-
ζοµένων,  µπορούν να προκύ-
ψουν οφέλη για µισθωτούς,
συνταξιούχους, αυτοαπασχο-
λούµενους, µαζί µε τα οφέλη
των τραπεζιτών, των εφοπλι-
στών, των βιοµηχάνων.

Καµία θυσία, καµία ανά-
καµψη δεν πρόκειται να είναι
προς όφελος της λαcκής οικο-
γένειας.

Σ’ όλα τα καπιταλιστικά
κράτη η τάση είναι να πληρωθεί
λιγότερο ο µισθωτός, να πάρει
ακόµα λιγότερα από το κράτος
σε δηµόσιες υπηρεσίες, παι-
δεία, κοινωνική ασφάλιση, πρό-
νοια κ.λπ.

Κυοφορούνται εξελίξεις µε
την απεµπόληση των κυριαρχι-
κών - εδαφικών δικαιωµάτων
της χώρας, προσφέροντας γη
και ύδωρ στα  µονοπώλια και

τον ιµπεριαλισµό µε την απο-
στρατικοποίηση των 21 νησιών
για την συνδιαχείριση και συ-
νεκµετάλλευση των πλουτοπα-
ραγωγικών πηγών του Αιγαίου.

Αποτελεί πρόκληση για τον
κάθε ναυτεργάτη, εργαζόµενο,
η δήλωση στις 3 Νοέµβρη 2010
του πρόεδρου της Ένωσης Επι-
χειρήσεων Ναυτιλίας Βεντούρη
ότι «η ένταξη της οικονοµικής
εξαθλίωσης της επιβατηγού
ναυτιλίας σε ένα γενικότερο
τοµέα πλήρους οικονοµικής
κατάρρευσης της χώρας θα
οδηγήσει σε συνεκµετάλλευση
των πετρελαίων του Αιγαίου.
Συνεκµετάλλευση όµως των
ακτοπλοcκών συγκοινωνιών
του Αιγαίου κανένας µας δεν
πρέπει να δεχθεί»!!!

Στον πόλεµο που µας
έχουν κηρύξει το µαύρο µέ-
τωπο κυβέρνηση, τρόικα, οι
δυνάµεις του κεφαλαίου,
εντάσσεται και ο κρατικός
προdπολογισµός για το 2011,

µε νέα λεηλασία για την λαcκή
οικογένεια για την κάλυψη των
9,1 δις που έχουν αποφασι-
στεί µε το Μνηµόνιο ενώ προ-
στίθενται άλλα 4,5 δις ΕΥΡΩ
από ακάλυπτο έλλειµµα για το
2010.

Τα οξυµµένα προβλήµατα
των ναυτεργατών που ζητούν
άµεση λύση, διατηρούνται  και
διογκώνονται συνέπεια της
αντιναυτεργατικής – αντιλαaκής
– φιλοεφοπλιστικής πολιτικής
από τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ –
Νέα ∆ηµοκρατία.

Μειώνονται διαρκώς οι
ναυτεργάτες µε συγκροτηµένα
δικαιώµατα, διευρύνεται η
«µαύρη» ανασφάλιστη εργασία
παρά τις διακηρύξεις του πρω-
θυπουργού περί του αντιθέτου,
η ανεργία έχει πάρει εκρηκτικές
διαστάσεις, ναυτεργάτες άνερ-
γοι χωρίς καµία κοινωνική προ-
στασία οδηγούνται στη φτώχια
και την εξαθλίωση.

(Συνέχεια στη σελ. 2)

ΨΨήήφφιισσµµαα  ΓΓεεννιικκήήςς  ΣΣυυννέέλλεευυσσηηςς  ΠΠΕΕΜΜΕΕΝΝ  

ΟΑγωνιστικός Συνδυασµός Ναυτών
χαιρετίζει τους Ναυτεργάτες όλων

των ειδικοτήτων που µε αυταπάρνηση
έδωσαν την µάχη της µεγαλειώδους
7ήµερης απεργίας τον Νοέµβρη,
καθώς και στην απεργία στις 15 ∆ε-
κέµβρη, που έµπρακτα για άλλη µια
φορά µετατρέψαµε όλοι µαζί σε κου-
ρελόχαρτα τα φύλλα επι-
στράτευσης.

Χαιρετίζουµε όλους
τους αγωνιστές από δε-
κάδες µαζικούς φορείς,
που συσπειρώνονται στις
γραµµές του ΠΑΜΕ, που
για άλλη µια φορά εκδή-
λωσαν την αλληλεγγύη
τους στον σκληρό απερ-
γιακό αγώνα των ναυτερ-
γατών.

Τα στελέχη του συν-
δυασµού µας πρωτοστά-
τησαν στην επιτυχία της
απεργίας. Σε αυτούς τους
αγώνες αναδείχθηκε σαν
φάρος η αρχή λειτουρ-
γίας του Αγωνιστικού Συνδυασµού
Ναυτών, η καλλιέργεια της ταξικής
ενότητας και της αλληλεγγύης στον
κλάδο και στο σύνολο της τάξης µας,
που αποτελεί βασική αρχή της λει-
τουργίας του ΠΑΜΕ.

Αυτή την αρχή της ταξικής αλλη-
λεγγύης σαν παράγοντα για την επιτυ-
χία της απεργίας στην πράξη η
πλειοψηφία της διοίκησης της ΠΕΝΕΝ
την υπονοµεύει, υπηρετεί τον κοινω-
νικό εταιρισµό, ότι κεφάλαιο και εργα-
σία είµαστε «κοινωνικοί εταίροι», «το
καλό του εφοπλιστή είναι και καλό του
ναυτεργάτη», «οι καιροί είναι δύσκολοι,
µη ζητάς, µη µιλάς πάλι καλά που δου-
λεύεις» και δεν διστάζουν προκλητικά

να γράφουν ότι πρωτοστάτησαν στην
απεργία (!)   

Για άλλη µια φορά όµως δεν είδαν,
αυτό που είδαν όλοι οι ναυτεργάτες,
τις χιλιάδες εργαζοµένων που µε τις
σηµαίες του ΠΑΜΕ, έβαλαν την σφρα-
γίδα τους στην επιτυχία της απεργίας.

Συνάδελφοι, η πλειοψηφία του
∆.Σ µε την ανακοίνωση
της για το Γενικό Συµβού-
λιο της ΠΝΟ στις 16
∆εκέµβρη, σαν να ανακά-
λυψαν τώρα την πυρίτιδα
εκτιµούν ότι ...«το ναυ-
τεργατικό συνδικαλιστικό
κίνηµα πρέπει να οδηγη-
θεί σε επαναπροσανατο-
λισµό στρατηγικής και
τακτικής».

Αποφάσισαν µήπως
να τιµήσουν τον τίτλο του
ταξικού προσδιορισµού
του συνδυασµού τους;
Να σταθούν µαζί µε το
ΠΑΜΕ; να αµφισβητή-
σουν την δικτατορία του

κεφαλαίου; µήπως να παλέψουν για
τον Σοσιαλισµό και την κοινωνικοποί-
ηση των µέσων παραγωγής;

Τίποτα απ’ όλα αυτά! Αντίθετα επι-
καιροποιούν τον τυχοδιωκτισµό τους
προτείνοντας ουσιαστικά µία από τα
ίδια. ∆εν προσδιορίζουν τι αλλάζουν
στην στρατηγική τους και προσδιορί-
ζοντας την τακτική τους µας λένε ότι
θα κάνουν πάλι τα ίδια, αλλά χωρίς
ανακοινώσεις, παραστάσεις και µόνο
µε αγώνες αλλά πάλι µαζί µε την ΠΝΟ,
την ΓΣΕΕ και λοιπούς, που κατά τα λε-
γόµενα τους ακολουθούν µια αποτυ-
χηµένη πολιτική και τακτική σε όλους
τους τοµείς!

(Συνέχεια στη σελ. 2)

«ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΝΑΥΤΩΝ»
µε αισιοδοξία οργανώνουµε

τους νέους ταξικούς αγώνες µας

Η ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ∆ΕΝ
ΩΦΕΛΕΙ, Η ΥΠΟΤΑΓΗ

∆ΕΝ ΣΩΖΕΙ

ΜΗΝ ΑΓΩΝΙΑΣ, 
ΑΓΩΝΙΣΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗ

ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ

ΠΕΡΙ
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ΙΚ
Α

(Χ +7) ΕΦΗΜ
ΕΡΙ∆ΕΣ

ΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΝ
ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ: Κολοκοτρώνη 99 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ (185 35) ΤΗΛ.: 210-41.17.578 - FAX: 210-41.37.271
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ΕΕµµππρρόόςς  γγιιαα  ννααυυττεερρ--γγαα--
ττιικκόό  σσυυννδδιικκααλλιισσττιικκόό  κκίί--
ννηηµµαα,,  µµααζζιικκόό,,  ττααξξιι--κκόό,,
εεννωωµµέέννοο,,  σσωωσσττάά  οορργγαα--
ννωωµµέέννοο,,  σσττήήρριιγγµµαα  ττηηςς
ππάάλληηςς  γγιιαα  σσυυννδδιικκααλλιι--
σσττιικκέέςς  εελλεευυθθεερρίίεεςς  κκααιι
δδηηµµοοκκρρααττιικκήή  ννοοµµοοθθεε--
σσίίαα..



(Συνέχεια από τη σελ. 1)
Σκοπός του ΟΠΥ είναι η παροχή υπηρεσιών Υγείας στους

ασφαλισµένους, συνταξιούχους και µέλη οικογενείας αυτών,
των εντασσόµενων φορέων και κλάδων Υγείας, σύµφωνα µε κά-
ποιο Κανονισµό Παροχών Υγείας, που δεν περιγράφεται στο
προσχέδιο. ∆ηλαδή, θα είναι ένα ελάχιστο πακέτο παροχών
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας περίθαλψης, που ο ΟΠΥ
θα αγοράζει από «φορείς δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα.

Επίσης, ο ΟΠΥ έχει ως υποχρέωση την «οργάνωση, τον προ-
γραµµατισµό, τη λειτουργία των πρωτοβάθµιων µονάδων
Υγείας, τη θεσµοθέτηση κανόνων ποιότητας και αποτελεσµατι-

κότητας, τη διαχείριση και
τον έλεγχο της χρηµατοδό-
τησης καθώς και την ορθο-
λογική αξιοποίηση των
διατιθέµενων πόρων». ∆η-
λαδή, ο όλος σχεδιασµός
είναι στη βάση «κόστους -
οφέλους», που θα κατακρε-
ουργήσει τις παροχές που
έχουν τα λαcκά στρώµατα
στην ώρα της ανάγκης.

Η Επερώτηση που κατέθεσε 22 ∆εκέµβρη το ΚΚΕ στη Βουλή
για τη ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης στις δηµόσιες υπη-
ρεσίες Υγείας αντανακλά την επικίνδυνη πραγµατικότητα που
βιώνει η εργατική λαaκή οικογένεια. 

Στα ασφαλιστικά ταµεία, συµπεριλαµβανοµένου και του
Οίκου Ναύτου, έχουν ήδη γίνει µια σειρά περικοπές:
� Χίλια φάρµακα βρίσκονται εκτός συνταγογράφησης φαρµά-
κων. Μία σειρά από εργαστηριακές εξετάσεις έχουν βγει έξω
από την κάλυψη των ασφαλιστικών ταµείων. 
� Υπάρχουν κοινωνικές οµάδες χρονίως πασχόντων στους οποί-
ους στερούν απαραίτητο υγειονοµικό υλικό, για παράδειγµα σε
διαβητικούς, νεφροπαθείς και άλλους.
� Η ολοήµερη λειτουργία των δηµόσιων νοσοκοµείων, οι συµ-
βάσεις των ασφαλιστικών ταµείων µε τον ιδιωτικό τοµέα είναι
µέτρα αφαίµαξης του λαaκού εισοδήµατος.
� Η υποχρηµατοδότηση των κλάδων Υγείας των ασφαλιστικών
ταµείων και η  συγχώνευσή τους µε το επιχειρηµατοποιηµένο
δηµόσιο σύστηµα Υγείας, θα προκαλέσει ακόµα µεγαλύτερες
περικοπές στις παροχές και την ενίσχυση της ιδιωτικής ασφάλι-
σης.

Το εργατικό κίνηµα πρέπει να έχει σαν στόχο την ανα-
τροπή αυτής της πολιτικής που υπηρετεί και εξυπηρετεί τα
µονοπώλια. Να γίνουν λαcκή περιουσία τα νοσοκοµεία, να
καταργηθεί ο ιδιωτικός τοµέας και να αξιοποιηθούν όλες οι
δυνάµεις, µε κεντρικό σχεδιασµό και λαcκό έλεγχο για απο-
κλειστικά δηµόσια και δωρεάν Υγεία και Πρόνοια.

ΗΗ  ΠΠΙΙΤΤΑΑ  ττηηςς  ΠΠΕΕΣΣ--ΝΝΑΑΤΤ
Η ΠΕΣ - ΝΑΤ θα κόψει
την Πρωτοχρονιάτικη
πίτα της, την Τετάρτη 

19 Γενάρη, στις 11 π.µ.
στην αίθουσα της ΠΕΜΕΝ

Μπουµπουλίνας 21 
στον Πειραιά. 

∆ΙΑΛΥΟΥΝ τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ

Στη µνήµη του ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΙ-
ΤΣΙΛΙΑ, ο αδελφός του Πανα-
γιώτης προσφέρει στη «Ν» 50
ευρώ.
Στη µνήµη τυ καπτα ΓΙΩΡΓΟΥ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ο Γιάννης Σαρ-
γολόγος προσφέρει στη «Ν»
150 ευρώ.

Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ι Σ
Χατζάρας Τάσος 10 ευρώ
∆άµαλος Ζαχαρίας 10 ευρώ
Ζάχιος Άγγελος 40 ευρώ
Κορφιάτης Γεώργιος15 ευρώ
Σωµατείο Συνταξιούχων Ναυ-
τικών Ναυπακτίας  100 ευρώ
Νασουφίδης Χαράλαµπος  20
ευρώ
Αλιβιζάτος ∆ιονύσης 10 ευρώ 
Μάρκου Σταύρος 10 ευρώ
Οτζάκογλου Χάρης 25 ευρώ
Γαλέτσας Φώτης 75 ευρώ 

(Συνέχεια από τη σελ. 1)
Αυτοί είναι συνά-

δελφοι οι καιροσκόποι
που πρόσφατα δήλω-
ναν σε ανακοινώσεις
στη συνέλευση του
σωµατείου, στην εκτελεστική της
ΠΝΟ, ότι δεν πάνε σε αγώνες µε το
ΠΑΜΕ, ότι όποιος αγώνας γίνει πρέ-
πει να γίνεται µέσα από τα θεσµοθε-
τηµένα όργανα ΓΣΕΕ, ΠΝΟ, ΕΚΠ.
Πρέπει να τους αναγνωρίσουµε την
εξειδίκευση τους στις κωλοτούµπες,
που ξεπέρασαν και τα συµπαθή τε-
τράποδα τις µαaµούδες.

Συνάδελφοι,
Στον καινούργιο χρόνο που

έρχεται θα χρειαστεί να αναπτυ-
χθούν νέοι σκληρότεροι αγώνες για
να αντιµετωπίσουµε το µνηµόνιο
(ν.3845/2010), την διάλυση του ΝΑΤ
– ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΗ, την κατάργηση των
ΣΣΕ, που υπηρετούν την πολιτική της
ανταγωνιστικότητας και κερδοφο-
ρίας του κεφαλαίου, µέσα από την
ελευθερία κίνησης του, όπως και µε
τον κανονισµό 3577/92 (άρση του κα-
µποτάζ).

Πρέπει να προετοιµαστούµε κα-
λύτερα ενάντια στην αντιλαcκή πο-
λιτική, για το δικαίωµα στη δουλεία
µε πλήρη µισθολογικά, κοινωνικοα-
σφαλιστικά και συνδικαλιστικά δι-
καιώµατα για όλους.

Είναι σε όλους σας γνωστό ότι το
σύνολο των υποψηφίων του Συνδυα-
σµού µας έχουν κληθεί από τις
εταιρείες να ακυρώσουν την εξου-
σιοδότηση υποψηφιότητας προς το
Συνδυασµό µας. Όµως ελάχιστοι Συ-
νάδελφοι υποχώρησαν µπροστά στο
δίληµµα δουλειά ή παραίτηση. 

Με τον ίδιο τρόπο είχε προηγηθεί
εκβιασµός και από το προεδρείο του
Σωµατείου µας, που σαν εργοδότες
απειλούν τους συναδέλφους ότι δεν
θα ξαναβρούν δουλειά εάν δεν τους
ψηφίσουν. 

Αυτοί οι άνθρωποι, συνάδελφοι,
µιλάνε για κατοχύρωση της συνδικα-
λιστικής δράσης και βάλανε και αί-
τηµα για διεκδίκησή της στην Γενική

Συνέλευση του Σωµατείου... 
Οι καταγγελίες µας όχι  µόνο δεν

βρίσκουν χώρο δηµοσίευσης στο πε-
ριοδικό της Ένωσης αλλά χωρίς να
δηµοσιευτούν διαστρεβλώνονται
από τους καλοθελητές που αναλαµ-
βάνουν τάχα να µας απαντήσουν. 

Έτσι ο κατά τα άλλα τάχα έντιµος
και υπηρετών αξίες ηθικής, του
οποίου το όνοµα προπορεύεται από
την φυσική του παρουσία, χωρίς
ντροπή θεωρεί ότι ο Συνδυασµός
µας για ευτελή πράγµατα και µε φα-
σιστικές µεθόδους και φαρισαaσµό
δηµιουργεί προβλήµατα στην λει-
τουργία του Σωµατίου. 

Αλλά τι είναι ο φαρισαcσµός και
τι ο φασισµός; 

Είναι ή όχι φαρισαaσµός και υπο-
κρισία να κρίνεις την ΓΣΕΕ ότι υπη-
ρετεί το κεφάλαιο (και έτσι είναι)
επειδή υπέγραψε τα 739,56 ευρώ βα-
σικό µισθό της Ε.Γ.Σ.Σ. για το 2009
και αύξηση 1,5% που θα δοθεί από
τον Ιούλιο του 2011 και εσύ σαν σω-
µατείο να ζητάς
708,10 ευρώ για το
2010 στην Σ.Σ.Ε.
των  Τουριστικών -
Μεσογειακών, λιγό-
τερο δηλαδή κατά
31,46 ευρώ από την
σύµβαση της ΓΣΕΕ
(!)

Τι λέτε συνάδελ-
φοι που σας       επι-
καλούνται ότι
ψηφίσατε αυτό το
πλαίσιο της Γενικής
Συνέλευσης; Αντα-
ποκρίνεται στις προσδοκίες σας;
Εµείς λέµε όχι. Πράγµατι, όµως,
µπορεί να ...υλοποιηθεί γιατί είναι κα-
τώτερο και από την σύµβαση της
ΓΣΕΕ (!) 

Αυτά για τον φαρισαcσµό. 
Όσο για τον φασισµό απάντησαν

ήδη µε τις συµπεριφορές τους στην
εκλογική διαδικασία και όχι µόνο. Σε
απόπειρα ξυλοδαρµού του επικε-
φαλή του συνδυασµού µας στο
χώρο του Σωµατείου δίνεται η δυνα-
τότητα στον επιτιθέµενο να γράψει
στο Ματσακόνι -περιοδικό της Ένω-
σης και όχι της παράταξής τους-
γιατί; 

Φασισµός δεν είναι όλα αυτά;
Συνάδελφοι, είµαστε σε περίοδο

αρχαιρεσιών και οι εφοπλιστές
τους στηρίζουν µε νύχια και µε δό-
ντια. Μέχρι τώρα  έχουν ψηφίσει πε-
ρίπου 700 συνάδελφοι. Είναι ανάγκη
όλοι όσοι έχουν δικαίωµα ψήφου να
το ασκήσουν. Πρώτη επιλογή για την
αλλαγή του συσχετισµού δύναµης
στο σωµατείο µας την ΠΕΝΕΝ. 

Τα προβλήµατα είναι πολλά και η
αιτία γνωστή σε όλους. Η λύση επί-
σης είναι γνωστή σε όλους. Η αλ-

λαγή του συσχετι-
σµού δύναµης σε
συνδικαλιστικό και πο-
λιτικό επίπεδο για την
κατάργηση της εξου-
σίας του κεφαλαίου

προς όφελος της εργατικής λαaκής
οικογένειας.

Συντονισµένα ο κλάδος µε το
ΠΑΜΕ, το σύνολο της εργατικής
τάξης, υπηρετώντας την αρχή της
ταξικής πάλης, να οργανώσουµε,
να συσπειρώσουµε δυνάµεις, να
αναπτύξουµε αγώνες για την ανα-
τροπή της αντιλαcκής πολιτικής.

Οι Ναύτες πρέπει να ξεκινή-
σουµε από τον χώρο µας, να ενι-
σχύσουµε τον Αγωνιστικό
Συνδυασµό Ναυτών. 

Όλοι γνωριζόµαστε και ξέρουµε
ότι σας εκβιάζουν στυγνά. Στην
κάλπη ή στην ψήφο µε αλληλογρα-
φία δεν µπορούν να σας ελέγξουν
εκτός εάν σας πάρουν το ψηφοδέλ-
τιο. 

Ξεπεράστε φόβους και αναστο-
λές, που σας δηµιουργούν.

Στείλτε τους στην ταχυδροµική
θυρίδα που έχουν για έδρα τους. Για
να πάψει το σωµατείο να είναι κατά-

λυµα µιας τάσης του ΣΥΡΙΖΑ. Οι άν-
θρωποι έχουν κάνει εδώ και χρόνια
την επιλογή τους. Επέλεξαν τον συµ-
βιβασµό και την υποτέλεια και ζουν
ταυτισµένοι µε αυτά και το χειρότερο
πιστεύουν ότι κάνουν το σωστό γι’
αυτό είναι και επικίνδυνοι.

Το πρόγραµµα του Συνδυασµού
µας, τα γραφεία µας, ο ιδεολογικός
προσδιορισµός µας είναι γνωστά. 

Εµείς προτείνουµε έναν άλλο
τρόπο ζωής και δράσης. Να προ-
σπαθούµε καθηµερινά για τα µικρά
και για τα µεγάλα. Να δίνουµε
µάχες µε όποιο ρίσκο και τίµηµα. 

Γι’ αυτόν τον τρόπο ζωής και
δράσης καλούµε τους συναδέλφους
να σπάσουν τα δεσµά τους και να
συστρατευτούν στον όµορφο κόσµο
του αγώνα µε τον Αγωνιστικό Συν-
δυασµό Ναυτών.

Με αυτές τις σκέψεις να προd-
παντήσουµε το 2011. 

Με αγωνιστική αισιοδοξία να
οργανώσουµε τους νέους ταξικούς
αγώνες µας. 

Καλή χρονιά.   
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ 

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΝΑΥΤΩΝ      

49 οι νεκροί µετανάστες σε ναυάγιο
Σε σαράντα εννέα υπολογίζονται οι νεκροί

από το ναυάγιο στις 15 ∆εκέµβρη ενός πλοια-
ρίου µε ιρακινούς και ιρανούς µετανάστες,
που τσακίσθηκε, παρασυρµένο από τη θαλασ-
σοταραχή, στα βράχια της Νήσου των Χρι-
στουγέννων, στον Ινδικό Ωκεανό σε απόσταση
2.600 χλµ από τις ακτές της Αυστραλίας, µε-
ταφέροντας περίπου εκατό άτοµα, στην πλει-
ονότητά τους οικογένειες. 

«Πιθανώς δεν θα µάθουµε ποτέ τον ακριβή
αριθµό των θυµάτων, όµως µετά τις πληροφο-
ρίες που διαθέτουµε θεωρούµε πως υπήρχαν
τουλάχιστον 90 άνθρωποι µέσα στο πλοιάριο,
σαράντα δύο επιβαίνοντες µπόρεσαν να δια-
σωθούν, αυτό σηµαίνει πως υπάρχουν 18 άν-
θρωποι που αγνοούνται και πάνω από 30 σοροί
που καταµετρήθηκαν την περασµένη εβδο-
µάδα», τόνισαν οι αρχές της χώρας κάνοντας
έναν πρόχειρο απολογισµό.

Τραυµατισµός 2 ναυτών στη Σάµο
Στο κεφάλι τραυµατίστηκαν από κάβο,

14-12-2010, στο λιµάνι της Σάµου, ένας 56χρο-
νος και ένας 50χρονος ναύτες του Ε/Γ–Ο/Γ
πλοίου «ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ» κατά τη διαδικα-
σία απόπλου. Οι τραυµατίες µεταφέρθηκαν µε
ασθενοφόρο στο Νοσοκοµείο Σάµου, όπου ό
ένας εξ αυτών παρέµεινε για νοσηλεία ενώ ο
άλλος επέστρεψε στο πλοίο.

Θάνατος πλοιάρχου Φ/Γ πλοίου
Την τελευταία του πνοή άφησε 60χρονος

αλλοδαπός πλοίαρχος, 05-12-2010, πάνω στο
µε σηµαία Μολδαβίας Φ/Γ πλοίο «CARINA 1»,
ενώ αυτό έπλεε ανοιχτά της Καλύµνου, όπου
και κατέπλευσε για την µεταφορά του στο Νο-
σοκοµείο του νησιού, όπου διαπιστώθηκε ο θά-
νατός του. 

Σε κρίσιµη κατάσταση 67χρονος

Στη θάλασσα έπεσε 67χρονος (...) 02-12-
2010, καθώς προσπαθούσε να ανέβει ανεµό-
σκαλα σε πλοίο ανεφοδιασµού που είχε
προσεγγίσει το Φ/Γ πλοίο «SEA RESOLVE» στο
αγκυροβόλιο του Πειραιά. Μεταφέρθηκε σε
κρίσιµη µε µικρό πλοιάριο στο Κερατσίνι και
στη συνέχεια σε νοσοκοµείο της περιοχής.

Αεροµεταφορά τραυµατισµένου ναυτικού
Από φορητή σκάλα έπεσε 43χρονος ναυ-

τεργάτης κατά την εκτέλεση γενικού γυµνά-
σιου, 21-11-2010, στο Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο «ΝΗΣΟΣ
ΘΗΡΑ». Μεταφέρθηκε µε ελικόπτερο στη Χίο
και στη συνέχεια µε ασθενοφόρο στο τοπικό
νοσοκοµείο, όπου παρέµεινε για νοσηλεία.

«ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΝΑΥΤΩΝ»
µε αισιοδοξία οργανώνουµε

τους νέους ταξικούς αγώνες µας

Η ανακοίνωση που εξέδωσε
η πλειοψηφία της διοίκησης

µε τίτλο «∆ήλωση των
αντιπροσώπων της ΠΕΝΕΝ
για το συµβούλιο της ΠΝΟ»,
όχι µόνο δεν µας καλύπτει

αλλά ούτε καν ρωτηθήκαµε.
Έτσι εννοούν την δηµοκρατία

Η απροκάλυπτη παρέµβαση
των στελεχών των εφοπλιστι-
κών εταιρειών στις εκλογές

του Σωµατείου µας δείχνει µε
καθαρότητα γιατί δεν θέλουν
οι εφοπλιστές να αναδειχτεί
ο Αγωνιστικός Συνδυασµός
Ναυτών σε πρώτη δύναµη.

«Κάθε φέτος και χειρότερα» 
στις ΑΕΝ και το ΚΕΣΕΝ 

Στην ΑΕΝ Μηχανιώνας περιόδευσε την Παρα-
σκευή 17 ∆εκέµβρη ο Γ. Πρωτούλης, Γραµµατέας του
ΚΣ της ΚΝΕ, όπου συζήτησε µε τους σπουδαστές και
τα µέλη του ∆.Σ. του Συλλόγου τους, για τα οξυµένα
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν ως αποτέλεσµα της
πολιτικής υποβάθµισης της Παιδείας και της προσαρ-
µογής της στις αξιώσεις του εφοπλιστικού κεφαλαίου.

Ετσι π.χ., οι εστίες δεν καλύπτουν τις ανάγκες των
σπουδαστών για στέγη, πολλοί θάλαµοι και κτίρια βρί-
σκονται σε άσχηµη κατάσταση, καθώς υποσυντηρού-
νται, οι ελλείψεις σε καθηγητές καλύφθηκαν µετά από
τρεις µήνες, µε αποτέλεσµα καθυστερήσεις στα µαθή-
µατα, ακόµα κι όταν ολοκληρώνουν τις σπουδές τους
οι σπουδαστές το πτυχίο τους παραµένει αδιαβάθ-
µητο, κ.λπ.

Ο Γ. Πρωτούλης κάλεσε τους σπουδαστές να ορ-
γανώσουν την πάλη τους µέσα από την ΠΕΜΕΝ και
τα ταξικά σωµατεία και µαζί µε τους εργάτες της στε-
ριάς να παλέψουν ενάντια στην πολιτική που τσακίζει
τα δικαιώµατά τους στη µόρφωση και τη δουλειά.

Περιοδεία στις ΑΕΝ Ασπροπύργου και στο
ΚΕΣΕΝ στον Α.Ι. Ρέντη έκανε την Τρίτη 21 ∆εκέµβρη
και ο ΥΘΥΝΑΛ κ. Γ. ∆ιαµαντίδης, όπου δεν µπόρεσε
να αποφύγει τη διαπίστωση του οξύτατου κτηριακού
προβλήµατος και της εκπαιδευτικής δυσλειτουργίας
των σχολών, για τα οποία επανέλαβε ότι «θα αντιµε-
τωπισθούν» και µέχρι τότε κάποιος άλλος υπουργός
Ναυτιλίας θα έχει αναλάβει να υπηρετήσει τα συµφέ-
ροντα των εφοπλιστών, οπότε το «κάθε φέτος και χει-
ρότερα» θα συνεχίσει να ισχύει και στην εκπαίδευση
– µετεκπαίδευση των ναυτεργατών.

(Συνέχεια από τη σελ.1)
Οι συνταξιούχοι ναυτεργάτες

βιώνουν τις περικοπές των επιδο-
µάτων, την πρόσθετη φορολογία,
ενώ στο ΝΑΤ διαρκώς αυξάνο-
νται τα ελλείµµατα και µε τα
άρθρα 27 και 31 του πρόσφατου
αντιασφαλιστικού νόµου
3863/2010 έως το 2013 θα έχουν
διαλυθεί και ενσωµατωθεί το ΝΑΤ
στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ο Οίκος Ναύτη
στο ΕΣΥ, µαζί µε τα περιουσιακά
τους στοιχεία. Συντάσσεται έως
31-7-2011 ειδική οικονοµική µε-
λέτη που καταρτίζεται από την
Εθνική Αναλογιστική Αρχή.

Καταργείται ο ν.792/78 που
καθορίζει τους όρους και τις
προbποθέσεις συνταξιοδότησης
από κοινή υπουργική απόφαση
του Ναυτιλίας και Εργασίας που
θα καθορίζει τους όρους ένταξης
στην συνταξιοδότηση των ήδη
ασφαλισµένων ναυτεργατών,
στις κατευθύνσεις του Μνηµο-
νίου που αφορά όλους τους ερ-
γαζόµενους χωρίς εξαιρέσεις.

Οι ακτοπλόοι εφοπλιστές µε
όχηµα τον Ευρωπαaκό Κανονισµό
3577/92 για την άρση του
Cabotage και στην ακτοπλο1α
απαιτούν:

- Κατάργηση της δεκάµηνης
υποχρεωτικής απασχόλησης
πληρωµάτων στα Ακτοπλοcκά
πλοία.

- Εφαρµογή συνθέσεων και
εισφορών κατά τα πρότυπα των
Ελληνικών κρουαζιεροπλοίων.

- Νοµοθέτηση συστήµατος
εταιρικού ναυτολογίου.

- Τροποποίηση του Π.∆.
177/74 περί οργανικών συνθέ-
σεων µε την εφαρµογή συνθέ-
σεων ασφαλείας (safety

manning).
Η Ναυτική Εκπαίδευση και

Μετεκπαίδευση έχει πάρει εκρη-
κτικές διαστάσεις, οι σχολές υπο-
λειτουργούν, ως κύρια αιτία είναι
η υποχρηµατοδότηση, η αδιαφά-
νεια στα κονδύλια από το Κεφά-
λαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης
(ΚΝΕ) την Ευρωπαaκή Ένωση, τε-
ράστιες ελλείψεις σε εκπαιδευ-
τικό προσωπικό µε την
πλειοψηφία ωροµίσθιοι και υπό
διωγµό οι ναυτοδιδάσκαλοι.

Σε αυτές τις συνθήκες αποκτά
ιδιαίτερη βαρύτητα η καλύτερη
οργάνωση, συσπείρωση δυνά-
µεων, να δυναµώσει το µέτωπο
των ταξικών δυνάµεων του εργα-
τικού κινήµατος, η συµµαχία
ΠΑΜΕ -ΠΑΣΕΒΕ - ΠΑΣΥ - ΟΓΕ -
ΜΑΣ, για την µεγαλύτερη ανά-
πτυξη αγώνων ενάντια στην αντι-
ναυτεργατική – αντιλαaκή
πολιτική.

Σήµερα υπάρχουν όλες οι υλι-
κές προbποθέσεις για να ζή-
σουµε καλύτερα, εµείς και τα
παιδιά µας. Απαιτείται µια κοινω-
νία που τον έλεγχο θα το κά-

νουµε εµείς στα µέσα παραγω-
γής, η βάση της θα είναι ο κε-
ντρικός σχεδιασµός µε γνώµονα
τη διασφάλιση της λαaκής ευηµε-
ρίας, θα είναι ο άλλος δρόµος
ανάπτυξης, που όλοι θα δουλεύ-
ουν µε δικαιώµατα µε µοναδικό
στόχο η παραγωγή να τίθεται εξ’
ολοκλήρου στην υπηρεσία των
αναγκών µας. Μια κοινωνία χωρίς
καπιταλιστές, χωρίς εκµετάλ-
λευση ανθρώπου από άνθρωπο.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιο-
δοτεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
της ΠΕΜΕΝ, να πάρει όλα τα
αναγκαία µέτρα, να εκτιµήσει
και να αποφασίσει για απεργια-
κές κινητοποιήσεις, καλούµε
όλες τις συνδικαλιστικές ενώ-
σεις να οργανώσουν την αντί-
σταση και τους απεργιακούς
αγώνες.

Με αγώνες κατακτάµε
τα δικαιώµατα µας

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ

� 88  ΓΓεεννάάρρηη, Σάββατο 11 π.µ. στα γραφεία της ΠΕΜΕΝ,
γιορτή µε καλλιτεχνικό πρόγραµµα και αναµνηστικά δώρα
για τα παιδιά των Μηχανικών. 

� 99  ΓΓεεννάάρρηη, Κυριακή 11 π.µ. εκδήλωση στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
στο Κεντρικό Κτίριο του ΟΛΘ «Εντευκτήριο Συνταξιούχων
Υπαλλήλων του ΟΛΘ» στο ισόγειο, κοπή της Πρωτοχρονιά-
τικης πίτας και γιορτή για τα παιδιά των Μηχανικών.

� 1100  ΓΓεεννάάρρηη, ∆ευτέρα το πρωa επίσκεψη στην ΑΕΝ Μηχα-
νιώνας.

� 1122  ΓΓεεννάάρρηη, Τετάρτη 11 π.µ. στην αίθουσα συνελεύσεων
Μπουµπουλίνας 21 στον Πειραιά, κοπή Πρωτοχρονιάτικης
πίτας της ΠΕΜΕΝ.

� 1166  ΓΓεεννάάρρηη, Κυριακή στις 11 π.µ. εκδήλωση στη ΧΙΟ, στην
Αίθουσα «Οίκου ∆ιδασκάλου Χίου» (είσοδος από Απλωτα-
ριάς), κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας και γιορτή για τα
παιδιά των Μηχανικών.

� 1177  ΓΓεεννάάρρηη, ∆ευτέρα το πρωa επίσκεψη στην ΑΕΝ Χίου.

� 2244  ΓΓεεννάάρρηη, ∆ευτέρα το πρωa επίσκεψη στην ΑΕΝ Κρήτης.

� 1111  ΜΜάάρρττηη, Παρασκευή το βράδυ, εκδήλωση για τα 110
χρόνια της ΠΕΜΕΝ, στο κέντρο διασκέδασης «ΚΟΚΚΙΝΙΩ-
ΤΙΣΣΑ». Προσκλήσεις διατίθενται στα γραφεία της ΠΕΜΕΝ
καθώς και στα γραφεία του ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ και της ΝΣΚ.

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΜΕΝ 2011

Ψήφισµα Γενικής Συνέλευσης ΠΕΜΕΝ

ΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΝ2 ∆εκέµβρης 2010

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 φύλλου
έκλεισε 27 ∆εκέµβρη 2010

ΝΑΥΤΙΚΑ «ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ»

Πριν 15 χρόνια έφυγε από κοντά µας ο αγα-
πηµένος µας πατέρας και σύζυγος ΒΑΣΙΛΗΣ
ΜΠΕΚΑΚΟΣ, παλαίµαχος συνδικαλιστής Α’ Μη-
χανικός τέως πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένω-
σης Μηχανικών Εµπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ).
Για 18χρόνια ήταν στις διάφορες φυλακές και
εξορίες πιστός στα ιδανικά του Σοσιαλισµού και

στο δίκαιο των εργαζοµένων.Στη µνήµη του προσφέουµε 100
Ευρώ στη «Ν». Θα τον θυµόµαστε πάντα. Ο γιος του Πέτρος και
η γυναίκα του Ελένη. 

Στη µνήµη του ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙ∆Η που κατοικούσε στα Λι-
µενάρια Θάσου, αγωνιστή του ΕΛΑΣ (Αξιωµατικός µε το ψευδό-
νυµο «Κόκκινο Νισή»), που έλαβε µέρος σε πολλές µάχες στην
Β. Ελλάδα και στον Γοργοπόταµο και τιµήθηκε µε το µετάλιο της
Εθνικής Αντίστασης, ο γιός του Κυπαρισσός Στεφανίδης προ-
σφέρει για ενίσχυση στη «Ν» 300 ευρώ. 

Στη µνήµη όλων των Αγωνιστών Ναυτεργατών που µε θυσίες,
ιδρώτα και αίµα στη δουλιά και στον αγώνα, πάλαιψαν σε στε-
ριές και θάλασσες για τα συµφέροντα και τα δίκαια του κλάδου
τους και της εργατικής τάξης που σαν  εργαζόµενοι ανήκουν, ο

∆ηµήτρης Μητρόπουλος συ-
νταξιούχος Ασυρµατιστής
προσφέρει στη «Ν» 25 ευρώ.

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 



ΝΝααυυττεερργγααττιικκάά  ΣΣηηµµεειιώώµµαατταα

«Ανερυθρά» θάλασσα
Ο υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων του

κ. Παπανδρέου, ο κ. ∆ιαµαντίδης, εκπροσω-
πώντας µε τον αυθεντικότερο τρόπο το κοι-
νοβουλευτικό ήθος εκείνης της ∆ηµοκρατίας
που µειώνει µισθούς και καταργεί συλλογι-
κές συµβάσεις εργασίας, βάφτισε την επι-
στράτευση των ναυτεργατών µε τον όρο
...«πολιτική κινητοποίηση»!

Μάλιστα, ορισµένοι από την κυβέρνηση,
εµφανίζονται στις ιδιωτικές τους συζητήσεις
να κοκορεύονται µε την αστείρευτη «ικανό-
τητά τους» να διαστρέφουν τις λέξεις και να
ανασκολοπίζουν τις έννοιες. Και, πράγµατι,
αν θεωρήσουµε την πολιτική αθλιότητα σαν
«ικανότητα», τότε, ναι, µέσα σ' αυτή την ανε-
ρυθρά θάλασσα της        κυβερνητικής ξεδια-
ντροπιάς απαιτείται ένας ορισµένος βαθµός
«ικανότητας» για να καταφέρνουν να µην
κοκκινίζουν από ντροπή όταν περιγράφουν
την αρπαγή σαν «υπευθυνότητα», τον εξαν-
δραποδισµό σαν «σωτηρία», τη λεηλασία
σαν «πατριωτισµό» και την επιστράτευση
σαν «πολιτική κινητοποίηση».

Ίσως αυτό, δε, το «ανερυθρίαστον», να
είναι, τελικά, και το µοναδικό τους «επί-
τευγµα» για το οποίο µπορούν - ακόµα - να
«επαίρονται». (Ριζοσπάστης 4/12)

Βάρβαροι, Βέβηλοι, Βάνδαλοι
Τα ναυτεργατικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ –

ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ – ΠΕΣ/ΝΑΤ, καταγγέλλουν
την φασιστική µέθοδο των 60 µελών της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ – ΕΑΑΚ, να βεβηλώσουν το
µνηµείο της Σωτηρίας Βασιλακοπούλου, της
δολοφονηµένης αγωνίστριας – φοιτήτριας
του Πάντειου Πανεπιστηµίου.

Η Σωτηρία Βασιλακοπούλου ήταν µέλος
της ΚΝΕ και το 1980 µοιράζοντας απεργια-
κές προκηρύξεις στο εργοστάσιο της ΕΤΜΑ,
δολοφονήθηκε από την εργοδοσία και το κε-
φάλαιο.

Η βεβήλωση µνηµείων δολοφονηµένων
κοµµουνιστών, λαXκών αγωνιστών είναι
πράξη εχθρική για το εργατικό, φοιτητικό κί-
νηµα και αυτή η ενέργεια της οµάδας
ΑΝΤΑΡΣΥΑ – ΕΑΑΚ όπως αντίστοιχες της
«Χρυσής Αυγής» θα βρουν απάντηση από το
ταξικό εργατικό κίνηµα.

Ταξικά αγωνιστικά Κάλαντα

Καλήν ηµέρα εργατιά
Κι αν είναι ο ορισµός σας
Χρόνια πολλά αγωνιστικά 
Να πω στο σπιτικό σας.

Ήρθανε χρόνια δύσκολα
Κοπήκανε τα δώρα
ΠΑΣΟΚ, Ν∆ και τρό2κα
Ρηµάξανε τη χώρα.

Μνηµόνιο, ασφαλιστικό
Παιδεία και Υγεία
Όλα τα ξεπουλήσανε 
Για την πλουτοκρατία.

Αυτή ‘ναι η εκµετάλλευση
Που ζούµε κάθε µέρα
Γι’ αυτό τον καπιταλισµό
Πρέπει να κάνεις πέρα.

Με εξουσία λα2κή 
∆ιέξοδο να δώσεις
Με δυνατό το ΚΚΕ
Μπορείς να τους σαρώσεις.

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

Άπλυτα των εφοπλιστών στη φόρα
Με αφορµή τις επιχειρηµατικές κόντρες

στο χώρο της ακτοπλοXας, βγήκαν άπλυτα
στη φόρα. Αρχικά ο πρόεδρος της ένωσης
Επιχειρήσεων ΑκτοπλοXας Βεντούρης κατη-
γόρησε τον Βγενόπουλο ότι κλέβει τους µε-
τόχους των εταιρειών του µε
χρηµατιστηριακές αλχηµείες. Στη συνέχεια ο
ίδιος προσπαθώντας να δικαιολογήσει την
ασφάλισή του στο ΝΑΤ µε το να βάλει το
φυλλάδιό του να …ταξιδεύει, καρφώνει µε τη
σειρά του, το ΓΕΝΕ, το ΥΕΝ, συναδέλφους
του και όχι µόνο.

Λέει συγκεκριµένα απαντώντας στους
επικριτές του «…Με τον ίδιο τρόπο οι πε-
ρισσότεροι, αν όχι όλοι, οι Έλληνες εφοπλι-
στές έχουν ξεκινήσει ως ναυτικοί και
εξακολουθούν να διατηρούν την ιδιότητα του
ναυτικού και όταν ακόµη γίνουν επιχειρηµα-
τίες και παραµένουν (η υπογράµµιση δική
µας) ασφαλισµένοι στο ΝΑΤ. ∆εν µπορώ να
πιστέψω ότι η πρακτική αυτή είναι παράνοµη
και το ∆.Σ. του ΝΑΤ τα συγκαλύπτει όλα
αυτά τα χρόνια.» (Ναυτεµπορική 9/12)

Ο «συνάδελφος» Βεντούρης σίγουρα
γνωρίζει ότι είναι παράνοµο να ταξιδεύει
…το φυλλάδιό του ενώ ο ίδιος στρογγυλοκά-
θεται στο γραφείο του. Φροντίζει όµως να
βάλει µαζί του στο κάδρο πολλούς µαζί και
το ∆.Σ. του ΝΑΤ προσβλέποντας έτσι στο
κουκούλωµα. Εµείς να προσθέσουµε για
τους συναδέλφους πλοιάρχους, που δέχονται
τέτοιες πρακτικές, να προσέξουν γιατί είναι
πολύ πιθανό να πληρώσουν τη …νύφη.

Στις 5 Μάρτη του 1901 ιδρύθηκε η Πανελλήνια
Ένωση Μηχανικών Εµπορικού Ναυτικού στο λι-

µάνι του Πειραιά (Μπουµπουλίνας 1) µε την επωνυµία
Μηχανουργική Ένωση Ατµοπλοίων και Μηχανουργι-
κών εγκαταστάσεων «Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ».

Κλείνουµε 110 χρόνια αδιάλειπτης συνδικαλιστι-
κής δράσης στην πολυκύµαντη ιστορία του εργατικού
κινήµατος και της χώρας µας.

Για να αντιληφθούµε την σηµα-
σία και την προσφορά της ΠΕΜΕΝ
είναι απαραίτητο να σκύψουµε στην
σύγχρονη ιστορία του τόπου µας, τα
οικονοµικά και πολιτικά γεγονότα
που διαδραµατίστηκαν.

Μια τέτοια εξέταση προσδιορίζει την πραγµατική
διάσταση στο χρόνο και µας δίνει εφόδια για να µπο-
ρέσουµε να αντιληφθούµε καλύτερα τις εξελίξεις σή-
µερα.

Να συνειδητοποιήσουµε την θέση µας στο χώρο
και στον χρόνο να καθορίσουµε καθήκοντα για το µέλ-
λον.

Οι ενώσεις των Εργαζοµένων (των Μηχανικών –
Ναυτεργατών – Εργατών) προέκυψαν από την βασική
διαίρεση της κοινωνίας µεταξύ κεφαλαίου και εργα-
σίας.

Από τα πρώτα βήµατα του σχηµατισµού του κεφα-
λαίου, του εµπορικοναυτιλιακού και την εισαγωγή
στην παραγωγική διαδικασία του ατµού την λεγόµενη
ατµήρη Ναυτιλία (παλινδροµικές Μηχανές) αντικαθι-
στούν τα ιστιοφόρα πλοία.

Έτσι γεννιούνται οι αντικειµενικές προYποθέσεις
να γεννηθεί ο Μηχανικός του Εµπορικού Ναυτικού.
Ήταν κάτι νέο που έπρεπε να κατακτηθεί, ήταν κοι-
νωνική αναγκαιότητα να κατακτηθεί η γνώση να κα-
τακτηθεί η πείρα να αποκτήσει υπόσταση στην
κοινωνία µε βάση τον ρόλο του στην κοινωνική παρα-
γωγή.

Ο Μηχανολόγος Μηχανικός Ι. Μπούχλας και
άλλοι προοδευτικοί Μηχανικοί για την εποχή τους, ερ-

γάζονται προς αυτήν την κατεύ-
θυνση και δηµιουργούν την
Μηχανουργική Ένωση «Ο ΠΡΟ-
ΜΗΘΕΥΣ». Ανεξάρτητη Ένωση
Εργαζοµένων στα πλοία από τους
εργοδότες, τους εφοπλιστές και το
κράτος, ενώνονται για να αντιµε-

τωπίσουν τα προβλήµατα από τους εκµεταλλευτές,
τους δυνάστες, την βία του κράτους σε βάρος τους προς
όφελος των εφοπλιστών.

Βήµα αποφασιστικής σηµασίας που σηµαδεύει την
ιστορική διαδροµή του εργατικού κινήµατος.

Στην σύγχρονη ιστορία σχηµατίζονται δύο τάξεις.
Το κεφάλαιο γεννάει την εργατική τάξη και βρίσκο-
νται σε ασυµφιλίωτη πάλη, την ταξική πάλη. Mε την
κυριαρχία του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής
και την µετατροπή της εργατικής δύναµης σε εµπό-
ρευµα, αυτές οι δύο τάξεις συγκρούονται, γιατί ο κε-
φαλαιοκράτης θέλει να αγοράζει την εργατική δύναµη
φθηνά και ο εργάτης θέλει να την πουλάει µε βάση τον
κοινωνικά παραγόµενο πλούτο, την ικανοποίηση των
σύγχρονων αναγκών του για την συντήρηση και ανα-
παραγωγή του.

Αυτή η κοινωνική αντίθεση στον τρόπο παραγω-
γής γράφει την σύγχρονη ιστορία.

Αυτή η αντίθεση λύνεται µε την κατάργηση του κε-
φαλαιοκράτη καπιταλιστή από την εξουσία της Εργα-
τικής τάξης, κοινωνικοποιώντας τα βασικά και
συγκεντρωµένα µέσα παραγωγής.

Το εργατικό κίνηµα και η ταξική πάλη θα απαντή-
σει στις επιθέσεις και στις προκλήσεις του κεφαλαίου
και των πολιτικών εκπροσώπων του. Είναι Νοµοτέλεια
η κοινωνικοποίηση της παραγωγής, η κατάργηση της
εκµετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Οι εργάτες
είναι οι εκµεταλλευόµενοι, οι καπιταλιστές είναι οι εκ-
µεταλλευτές. 

Την οικονοµική κρίση που
είναι καταστροφή παραγωγικών
δυνάµεων µε πρώτη και κύρια την
εργατική, την όξυνση των αντα-
γωνισµών και των πολέµων την
προκαλούν οι εκµεταλλευτές και
όχι οι εκµεταλλευόµενοι. 

Οι καταπιεζόµενοι και εκµεταλλευόµενοι εργάτες
που είναι οι παραγωγοί του κοινωνικού πλούτου έχουν
την ιστορική αποστολή να καταργήσουν τους εκµεταλ-
λευτές και να απαλλάξουν την ανθρωπότητα από τους
πολέµους και να κάνουν ένα γιγάντιο άλµα προς το
µέλλον. 

Το µέλλον ανήκει στους εργάτες.

110 110 Χρόνια ΠΕΜΕΝΧρόνια ΠΕΜΕΝ
το µέλλον ανήκει στους εργάτες

ΤΑΞΙΚΗ ΝΙΚΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΟ
Σε συνθήκες παρατεταµένης ανεργίας, σε συνθή-

κες  καπιταλιστικής κρίσης πραγµατοποιήθηκαν οι
αρχερεσίες του Συνδικάτου Μετάλου Πειραιά, όπου
οι ταξικές δυνάµεις διατήρησαν την απόλυτη πλειο-
ψηφία, παρά την ολοµέτωπη συντονισµένη επίθεση
της εργοδοσίας, της κυβέρνησης και όλων των
άλλων  συνδικαλιστικών και πολιτικών δυνάµεων (µε-
γάλο µέρος της ΠΑΣΚΕ, ∆ΑΚΕ, Αυτόνοµη Παρέµ-
βαση, ΑΝΤΑΡΣΥΑ), που συγκρότησαν ενιαίο
συνδυασµό, ενισχήθηκαν και οικονοµικά από την ερ-
γοδοσία, χρησιµοποίησαν εκβιασµούς για το µερο-
κάµατο, συκοφαντίες κλπ.

Στις εκλογές ψήφισαν 1908, έγκυρα 1862, άκυρα
- λευκά 46. Πήραν Αγωνιστική Ενότητα Μεταλλεργα-
τών (ΑΕΜ) ταξικές δυνάµεις 1.032 και 12 έδρες στο
∆.Σ. 55,5%, Εργατική Ενότητα (εργοδοτικοί κλπ) 778
και 9 έδρες ∆Σ 41,78%, ΠΑΣΚΕ 52 καµία έδρα στο
∆Σ και 2,78%.

Ηκυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ
υλοποιώντας τον αντι-

λαIκό νόµο 3845/2010 που συ-
νυπέγραψε µε ∆.Ν.Τ, Ε.Κ.Τ,
Ε.Ε, νοµοθέτησε την κατάρ-
γηση των Συλλογικών Συµβά-
σεων Εργασίας µε την εφαρµογή των
Επιχειρησιακών Συµβάσεων.

Στρέφοντας βίαια το ρολόι της Ιστορίας
δεκαετίες πίσω, νοµοθέτησε την απόλυτη
εξουσία της εργοδοσίας στους χώρους δου-
λειάς και την κατάργηση της παραµικρής
προστασίας των εργαζοµένων. ∆εν πρόκει-
ται για άλλον ένα αντεργατικό νόµο. Με το
τερατούργηµα αυτό ολοκληρώνεται ο βίαιος
εξανδραποδισµός της εργατικής τάξης, που
από τον καιρό του Μάαστριχτ επιχειρεί επί-
µονα η πλουτοκρατία, µε εκτελεστικά όρ-
γανα τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της
Ν∆.

Το νέο τερατούργηµα έρχεται να αποτε-
λειώσει και να τινάξει στον αέρα ό,τι έχει
αποµείνει. Σε συνθήκες καπιταλιστικής κρί-
σης και ραγδαίας αύξησης της ανεργίας θα
λειτουργήσει σαν τον πυροκροτητή σε βόµβα
µεγατόνων. Με δυο λόγια, µε το νόµο αυτό,
οι κεφαλαιοκράτες εξασφαλίζουν εργάτες
που θα τους πληρώνουν όσο θέλουν, θα τους
απολύουν και θα τους προσλαµβάνουν όποτε
θέλουν, θα καθορίζουν τα ωράρια, τα καθή-
κοντά τους, τις άδειές τους και όλο το καθε-
στώς εργασίας όπως θέλουν.

Λύνονται τα χέρια των εργοδοτών σε όλο
το φάσµα του ιδιωτικού τοµέα να καταργούν
τις ισχύουσες Κλαδικές Συµβάσεις Εργασίας
και µέσω των επιχειρησιακών να µειώνουν
µισθούς και µεροκάµατα, να ανατρέπουν τις
συνθήκες εργασίας κατά το δοκούν, καταρ-
γώντας κάθε εργασιακό δικαίωµα και πέραν
των µισθών (ωράρια κλπ.). 

Επιπλέον, διασφαλίζεται στους εργοδό-
τες το δικαίωµα να ανακυκλώνουν τους ερ-
γαζόµενους µε νεοπροσλαµβανόµενους, τους
οποίους αφού θα τους ξεζουµίζουν θα µπο-
ρούν να τους απολύουν ελεύθερα. Γενικό-
τερα ενισχύεται η ευελιξία, µειώνονται οι
απολαβές για τους µερικώς απασχολούµε-
νους αλλά και απαλλάσσονται οι εργοδότες
από κάθε κρατική εποπτεία και τήρηση της
εργατικής νοµοθεσίας.

Η µείωση των αποδοχών φτάνει µέχρι
αυτό που προβλέπει η Εθνική Γενική Συλλο-
γική Σύµβαση, µέχρι δηλαδή και τα 740 ευρώ
µεικτά. Σηµαίνει ότι η απώλεια µπορεί να
είναι 30%, 40%, όσο δηλαδή ο µισθός ενός
συγκεκριµένου εργαζόµενου που έχει εξα-
σφαλίσει µε την κλαδική και αποκλίνει από
την Εθνική Σύµβαση.  

Μέσα από τέτοιες συµβάσεις ο εργοδό-
της µπορεί να επιβάλλει και απολύσεις, αλλά
και όλες τις µορφές ευελιξίας (µερική απα-
σχόληση, εκ περιτροπής εργασία, διαθεσι-
µότητα κλπ.). Αποδεικνύεται ότι ο

ισχυρισµός της κυβέρνησης πως οι συµβά-
σεις αυτές γίνονται για να «σωθούν» οι θέ-
σεις εργασίας ήταν σκέτη εξαπάτηση.

Το ίδιο µπορεί να ανατρέπει όλες τις
συνθήκες εργασίας (ωράρια, αργίες, άδειες,
επιδόµατα ...τα πάντα). Οι συµβάσεις, αν και
είναι ετήσιες, µε τυπικές διαδικασίες µπο-
ρούν να ανανεώνονται επ' άπειρον στο µέλ-
λον αφού δεν τίθεται κανένας χρονικός
περιορισµός.

Τέτοιες συµβάσεις θα υπογράφονται σε
ολόκληρο τον ιδιωτικό τοµέα και σε όλες τις
επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τον αριθµό
των εργαζοµένων. Σε περίπτωση που δεν
υπάρχει επιχειρησιακό σωµατείο θα γίνεται
µέσω του αντίστοιχου κλαδικού ή της οµο-
σπονδίας.

Με το νόµο  τινάζονται στον αέρα όχι
µόνο οι ισχύουσες Κλαδικές Συµβάσεις Ερ-
γασίας, αλλά και µε τις προβλέψεις για τον
Οργανισµό Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας
(ΟΜΕ∆) οι εργοδότες µπορούν να παρε-
µποδίζουν την υπογραφή οποιασδήποτε
Κλαδικής Σύµβασης από εδώ και πέρα.

Με τις διατάξεις για την «ευελιξία στην
αγορά εργασίας» προστίθενται και νέα
δεινά στους εργαζόµενους.

Συγκεκριµένα:
- Η δοκιµαστική περίοδος αυξάνεται

στους 12 µήνες από 2 µήνες που ισχύει στην
πράξη σήµερα. Αυτό σηµαίνει ότι οι εργοδό-
τες ελεύθερα και χωρίς ούτε ένα ευρώ απο-
ζηµίωσης θα απολύουν εργαζόµενους και θα
τους ανακυκλώνουν µε νέους, τους οποίους
και αυτούς θα µπορούν να απολύουν χωρίς
την παραµικρή δέσµευση και υποχρέωση.

- Οι εργαζόµενοι µε µερική απασχόληση
θα υποχρεώνονται σε πρόσθετη εργασία
χωρίς να λαµβάνουν το 10% της προσαύξη-
σης για υπερωριακή απασχόληση.

- Ο χρόνος εφαρµογής της εκ περιτρο-
πής εργασίας, δηλαδή η περίοδος κατά την
οποία ο εργοδότης µπορεί να εφαρµόζει
τριήµερα και τετραήµερα (άρα µειωµένη
απασχόληση και αµοιβές), αυξάνεται από
τους 6 στους 9 µήνες.

- Η αποζηµίωση για απόλυση εργαζοµέ-
νων µε διάρκεια εργασίας από 12 έως 24
µήνες σε περίπτωση µη προειδοποίησης µει-
ώνεται κατά 50%, από δύο σε ένα µήνα. Και

αυτό πέραν της γενικής µείω-
σης που επιβλήθηκε από τον
προηγούµενο νόµο για όλες τις
οµάδες των ιδιωτικών υπαλλή-
λων.

- Με υπουργικές αποφά-
σεις επανακαθορίζονται οι υποχρεώσεις των
εργοδοτών για ενηµέρωση των αρµόδιων
κρατικών οργάνων (ΟΑΕ∆, ΣΕΠΕ) σε περί-
πτωση απολύσεων, προσλήψεων κλπ. Με
δυο λόγια, και µε νόµο καλύπτονται οι πάσης
φύσεως παρανοµίες και αυθαιρεσίες των
επιχειρήσεων που θα λειτουργούν πλέον
χωρίς προσχήµατα και δε θα δεσµεύονται
από την παραµικρή τυπική υποχρέωση.

«Τώρα είναι ώρα ευθύνης για κάθε ερ-
γαζόµενη και εργαζόµενο, για κάθε νέα και
νέο. Κανένας δεν πρέπει να σκύψει το κε-
φάλι και να αποδεχτεί τα νέα βάρβαρα
µέτρα που καταδικάζουν εµάς και τα παιδιά
µας στη φτώχεια, στην ανεργία, στην ανα-
σφάλεια.

Είναι ψέµα ότι η δραστική µείωση των
ήδη απαράδεκτων µισθών, η ισοπέδωση των
εργασιακών δικαιωµάτων µας, γίνεται για να
σταµατήσουν οι απολύσεις, για να αντιµετω-
πιστεί η ανεργία. Η αλήθεια είναι ότι ταυτό-
χρονα µε τους µισθούς πείνας και τη δουλειά
χωρίς δικαιώµατα, θα γίνουν και απολύσεις
και η ανεργία θα µεγαλώνει. Την ανεργία
γεννά και µεγαλώνει η καπιταλιστική κρίση,
ο καπιταλιστικός ανταγωνισµός, η ισχυρο-
ποίηση των µονοπωλίων. 

Καµία εµπιστοσύνη στους κυβερνητι-
κούς, εργοδοτικούς συνδικαλιστές της ΓΣΕΕ
– Α∆Ε∆Υ - ΠΝΟ που φανερά και µυστικά
προδίδουν τα δικαιώµατά µας στο κεφάλαιο
και την κυβέρνηση. Αυτοί όχι µόνο δεν ορ-
γανώνουν, αλλά υπονοµεύουν και την ταξική
ενότητα και την πάλη µας. 

Συµµαχία µε τους αυτοαπασχολούµε-
νους, τους µικρούς εµπόρους - βιοτέχνες και
αγρότες, για να ανατρέψουµε αυτή την πολι-
τική. Ενίσχυση των δυνάµεων του ΠΑΜΕ,
της ΠΑΣΕΒΕ, της ΠΑΣΥ, της ΟΓΕ και του
ΜΑΣ, µε διεκδίκηση αιτηµάτων που απα-
ντάει στις πραγµατικές ανάγκες της εργατι-
κής – λαXκής οικογένειας και όχι στα
συµφέροντα του κεφαλαίου. Να ανοίξει ο
δρόµος για την κατάργηση του εκµεταλλευ-
τικού καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής,
των µονοπωλίων και του ιµπεριαλισµού για
την λαXκή εξουσία.  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Συνεχίζεται η βάρβαρη επίθεση του κεφαλαίου

και της κυβέρνησης σε βάρος των εργαζοµένων

Λίγα µόλις 24ωρα µετά την ψή-
φιση του αντεργατικού νόµου, µε

τον οποίο καταργούνται οι συλλογι-
κές συµβάσεις και µειώνονται οι µι-
σθοί στον ιδιωτικό τοµέα, η
κυβέρνηση ανακοινώνει άλλο ένα
µεγάλο δώρο προς τη µεγαλοεργο-
δοσία, τη µείωση των ασφαλιστικών
εισφορών κατά 25%! 

Επιπλέον, ανατρέπει όλο το καθε-
στώς των επικουρικών ταµείων,
καθώς πλέον ο κρατικός προbπολο-
γισµός δεν αναλαµβάνει την παραµι-
κρή ευθύνη και δεν αποδίδει ούτε ένα
ευρώ για τις επικουρικές.

Ταυτόχρονα, µέσα στο 2011 θα
προχωρήσει και στο πετσόκοµµα των
ΒΑΕ, στις λίστες των οποίων θα πα-
ραµείνει µόνο το 10% του εργατικού
δυναµικού, ενώ ετοιµάζουν νέα
άνοδο των ορίων ηλικίας συνταξιοδό-
τησης και νέα µείωση των συντάξεων! 

Το τρίτο χτύπηµα θα δοθεί στους
κλάδους Υγείας των Ταµείων, µε την
δηµιουργία του «ενιαίου οργανισµού
παροχών Υγείας» µε την ψήφιση νέου
νόµου στις αρχές του 2011. 

ΠΠΡΡΟΟΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΜΜΕΕΤΤΡΡΑΑ!!
Η απαλλαγή της εργοδοσίας από

το "αγκάθι" της Κοινωνικής Ασφάλι-
σης προβλέπεται ρητά στη Συνθήκη
του Μάαστριχτ, στη "Λευκή Βίβλο" και
άλλες ευρωσυνθήκες που έχουν ψη-
φιστεί από ΠΑΣΟΚ - Ν.∆. και ΣΥΝ -
ΛΑ.Ο.Σ. από τις αρχές κιόλας της δε-
καετίας του 1990.

Αφού κατασπάραξαν 50 δισεκα-
τοµµύρια από τα αποθεµατικά των
Ταµείων από το 1950, αφού καταλή-
στευσαν οι εργοδότες το µόχθο των
εργαζοµένων µέσω της εισφοροδια-
φυγής, σήµερα έρχονται να χαρίσουν

στους κεφαλαιοκράτες
νέους πακτωλούς χρηµά-
των.

Ο νέος αυτός µπονα-
µάς προς τους µεγαλοε-
πιχειρηµατίες είναι η
συνέχεια των 2,5 δισ.
ευρώ που τους έδωσε το
κράτος µέσω του ΟΑΕ∆
για  επιδότηση των ασφα-
λιστικών εισφορών και
της απαλλαγής των εφο-
πλιστών (που προηγού-

νται πάντα) από την υποχρέωση
καταβολής στο ΝΑΤ των ασφαλιστι-
κών εισφορών που παρακρατούν από
τους ναυτεργάτες στα κρουαζιερό-
πλοια και τα ποντοπόρα πλοία.

ΑΑΝΝΤΤΕΕΠΠΙΙΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΤΤΩΩΡΡΑΑ  
Απέναντι στον πόλεµο που έχουν

κηρύξει σε βάρος µας το µαύρο µέ-
τωπο κυβέρνησης - κεφαλαίου - ΕΕ
- ∆ΝΤ, η εργατική τάξη και τα λαcκά
στρώµατα πρέπει να απαντήσουν
µε πόλεµο.

Οργάνωση τώρα!  Μέσα και έξω
από τα καράβια, στους ναυτότοπους.
Συστράτευση µε το ΠΑΜΕ, τα ταξικά
σωµατεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ,
την ένωση συνταξιούχων ΠΕΣ-ΝΑΤ,
µαζί µε την ΠΑΣΕΒΕ, την ΠΑΣΥ, το
ΜΑΣ και την ΟΓΕ, για να οικοδοµή-
σουµε το αντίπαλο δέος στη συµµα-
χία του κεφαλαίου, τη δική µας
κοινωνικοπολιτική συµµαχία!
� Καµία µείωση των εργοδοτικών
ασφαλιστικών εισφορών.
� Απαλλαγή των εργαζοµένων από
την καταβολή εισφορών.
� Όχι στην αύξηση των ορίων ηλι-
κίας συνταξιοδότησης.
� Συντάξεις στο 80% - Κατώτερη
σύνταξη 1.120 ευρώ.  

Σηµαδεύουν τις επικουρικές συντάξεις
ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ∆ΙΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΑΤ

Νέος πρόεδρος του ΝΑΤ τοποθε-
τήθηκε, µε απόφαση του ΥΘΥΝΑΛ
«συνταγµατάρχη» Γ. ∆ιαµαντίδη,  ο
Χρήστος Φωτίου, πρώην βουλευτής
και νοµάρχης Πειραιά του ΠΑΣΟΚ. 

Επίσης µε κοµµατικά κριτήρια
είναι και η σύνθεση του νέου ∆..Σ.,
στο οποίο µοναδικός εκπρόσωπος
των ναυτεργατικών συµφερόντων
είναι ο Θανάσης Ευαγγελάκης Γ.Γ. Α’
της ΠΕΜΕΝ (που η συµµετοχή εκ-
προσώπου της είναι υποχρεωτική
βάσει απόφασης του Συµβουλίου
Επικρατείας), αφού ο πρόεδρος της
ΠΕΣ-ΝΑΤ Γιώργος Λέκκας αποκλεί-
στηκε από το νέο ∆.Σ. 

Συγκεκριµένα, µε το άρθρο 14, οι ερ-
γοδότες µπορούν να καταργούν τις
Κλαδικές Συµβάσεις Εργασίας και
να τις αντικαθιστούν µε τις «ειδικές
επιχειρησιακές συµβάσεις» χωρίς
κανέναν περιορισµό. 

Η µόνη ελπίδα είναι να οργανώ-
σουµε, να κλιµακώσουµε την αντε-
πίθεσή µας. Να οικοδοµήσουµε την
ταξική ενότητα, την ταξική αντεπί-
θεση. 

Απέναντι σε αυτό τον ορυµαγδό,
σε αυτόν τον ολοκληρωτικό πόλεµο
οι εργάτες πρέπει να σηκώσουν το
ανάστηµά τους, µετατρέποντας
τους χώρους δουλειάς σε κάστρα
αγώνα και αντίστασης, για να µην
αφήσουν εργοδότες και κυβέρνηση
να τα µετατρέψουν σε στρατόπεδα
εργασίας.
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Μάχη ελπίδας και προοπτικής ήταν η 24 ωρη πανερ-
γατική απεργία 15 ∆εκέµβρη, µια µάχη που έδωσαν

µε δυναµισµό και αποφασιστικότητα χιλιάδες εργάτες
σε ολόκληρη τη χώρα, πρωτοστατώντας στη δράση για
την οργάνωση όλου του λαού, να ξεσηκωθεί και να
εµποδίσει την εξαθλίωσή του. Σε 63 πόλεις ακούστηκε η
δέσµευση του λαού να µη διαπραγµατευτεί µε όσους
καταργούν τα δικαιώµατά του, αλλά µε το κεφάλι ψηλά
να κλιµακώσει την πάλη του. Μαζί τους συµπαρατάχθη-
καν στη µάχη φτωχοµεσαίοι αγρότες, αυτοαπασχολού-
µενοι, γυναίκες και νέοι εργατικών λαaκών οικογενειών
αναδεικνύοντας την ανάγκη να δυναµώσει η λαaκή αντι-
µονοπωλιακή συµµαχία, να στεριώσουν οι ρίζες της κοι-
νής δράσης ΠΑΜΕ - ΠΑΣΥ - ΠΑΣΕΒΕ - ΟΓΕ - ΜΑΣ.

Στον Πειραιά, αξηµέρωτα ακόµα, σε όλο το λιµάνι
αντηχούσαν τα συνθήµατα «πόλεµος στον πόλεµο των
καπιταλιστών, αυτή είναι η απάντηση των εργατών»
και «νόµος είναι το δίκιο του εργάτη και όχι τα κέρδη
του κεφαλαιοκράτη», που βροντοφώναζαν οι µαζικές
απεργιακές φρουρές των εργατών στεριάς και θάλασ-
σας, που ανταποκρινόµενοι στο κάλεσµα του ΠΑΜΕ συ-
γκροτηµένα και οργανωµένα έµπαιναν στο λιµάνι και
έπαιρναν τις θέσεις τους πάνω στους καταπέλτες, κου-
ρελιάζοντας στην πράξη το έσχατο µέτρο της πολιτικής
επιστράτευσης, το οποίο επέβαλε η κυβέρνηση στους
ναυτεργάτες, επιδιώκοντας, µάταια, να τροµοκρατήσει
συνολικά την εργατική τάξη.

Όλος αυτός ο εργατόκοσµος από τα καράβια, τα ερ-
γοστάσια, τη Ναυπηγοεπισκευαστική/Ζώνη, τα γιαπιά,
φοιτητές, σπουδαστές και µαθητές, απόµαχοι της δου-
λειάς, µικροί ΕΒΕ και αυτοαπασχολούµενοι, γυναίκες
της εργατιάς, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες,  συ-
γκρότησε µια µεγάλη απεργιακή διαδήλωση, που
έστειλε σαφές ταξικό µήνυµα στις δυνάµεις του κεφα-
λαίου, των πολιτικών τους εκπροσώπων. 

Στη συγκέντρωση χαιρέτισε ο πρόεδρος του Συλλό-
γου Λογιστών Πειραιά Νίκος Τούσσας. Οµιλητής ήταν ο
πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ Σάββας Τσιµπόγλου. Ακολού-
θησε δυναµική πορεία, η οποία κατέληξε στο λιµάνι για
τη συνέχιση της περιφρούρησης της απεργίας µέχρι
αργά το βράδυ.

ΠΠΕΕΜΜΕΕΝΝ    --  ΣΣΤΤΕΕΦΦΕΕΝΝΣΣΩΩΝΝ  --  ΠΠΕΕΣΣ//ΝΝΑΑΤΤ
ΣΣΠΠΟΟΥΥ∆∆ΑΑΙΙΟΟ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΜΜΑΑ,,  ΠΠΟΟΛΛΥΥΤΤΙΙΜΜΗΗ  ΠΠΕΕΙΙΡΡΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ

ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΕΕΣΣ  ΠΠΟΟΥΥ  ΕΕΧΧΟΟΥΥΜΜΕΕ  ΜΜΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΑΑ  ΜΜΑΑΣΣ

Οι ναυτεργάτες µε τον απεργιακό αγώνα τους στις 15
∆εκέµβρη, την ταξική αλληλεγγύη των δυνάµεων

του ΠΑΜΕ, κουρέλιασαν για άλλη µια φορά την πολιτική
επιστράτευση της κυβέρνησης, έστειλαν µήνυµα αντί-
στασης σε κυβέρνηση, εφοπλιστές  και ελπίδας στο σύ-
νολο των εργαζοµένων, µε την ταξική πάλη, την
οργάνωση, συσπείρωση δυνάµεων τσακίζουµε στην
πράξη τη βία και τροµοκρατία του κεφαλαίου.

Η µαχητική συµµετοχή των χιλιάδων εργαζοµένων,
νεολαίας που συµµετείχαν στις απεργιακές συγκεντρώ-
σεις του ΠΑΜΕ, αποτελεί ταξική απάντηση στις πολιτι-
κές δυνάµεις του κεφαλαίου, στις δυνάµεις του
κυβερνητικού – εργοδοτικού συνδικαλισµού, ανοίγει ο
δρόµος για την ενίσχυση της συµµαχίας ΠΑΜΕ-ΠΑ-
ΣΕΒΕ-ΠΑΣΥ-ΜΑΣ-ΟΓΕ. 

Στους απεργιακούς αγώνες των ναυτεργατών, στη
µάχη ενάντια στη βία και τροµοκρατία και µε πολιτική
επιστράτευση αναδείχθηκε ποιοι είναι οι φίλοι των ναυ-
τεργατών, τα ταξικά αδέλφια τους, ποιοι είναι οι εχθροί,
οι αντίπαλοι. 

Σπουδαίο µάθηµα, πολύτιµη πείρα για τους αγώνες
που έχουµε µπροστά µας. 

Η συνέχιση του αγώνα είναι µονόδροµος για τους
ναυτεργάτες, τους εργαζόµενους, σε σύγκρουση  µε την
αντιλαaκή πολιτική του ∆ΝΤ, της Ε.Ε, της κυβέρνησης,
για την ανατροπή του εργασιακού µεσαίωνα του σάπιου
καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, που µόνο δεινά
συσσωρεύει για την εργατική – λαaκή οικογένεια για την
ενίσχυση της κυριαρχίας των µονοπωλίων και των ιµπε-
ριαλιστικών ενώσεων. 

Οι δυνάµεις του κεφαλαίου επιτίθενται στο σύνολο
των δικαιωµάτων των ναυτεργατών, των εργαζοµένων,
καταργούν  τις ΣΣΕ µε τις επιχειρησιακές, ισοπεδώνουν
την κοινωνική ασφάλιση και πρόνοια, επιβάλλουν το κα-
θεστώς της «µαύρης» ανασφάλιστης εργασίας ιδιαίτερα
στην ναυτιλία και απαιτούν να την εφαρµόσουν και στην
ακτοπλο1α. 

Τα ναυτεργατικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ –ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ –
ΠΕΣ/ΝΑΤ καλούν τους ναυτεργάτες, τους εργαζόµενους
να ενισχύσουν τις ταξικές δυνάµεις, τις δυνάµεις του
ΠΑΜΕ, της Ν.Σ.Κ., µε συσκέψεις µέσα και έξω από τα
πλοία αναδεικνύουµε την πείρα των αγώνων, οργανώ-
νουµε, συσπειρώνουµε  δυνάµεις οικοδοµούµε επιτρο-
πές αγώνα σε κάθε χώρο δουλειάς, δυναµώνουµε την
ταξική πάλη για συνέχιση της δράσης µε αγωνιστικές και
απεργιακές κινητοποιήσεις. 

Πειραιάς, 17 ∆εκέµβρη 2010
ΟΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ                    

Συνάδελφοι άνεργοι όλων
των ειδικοτήτων

Μετά από 7 µέρες σκληρής τα-
ξικής σύγκρουσης µε τους εφο-
πλιστές και τους πολιτικούς τους
εκπροσώπους, ατσαλωµένοι µε το
δίκιο του αγώνα µας, εφοδιασµέ-
νοι µε την πλούσια πείρα που κα-
τέγραψε η µεγαλειώδης απεργία
µας και εξοπλισµένοι µε το ακα-
ταµάχητο όπλο της εργατικής
τάξης, την εργατική αλληλεγγύη,
οι Ναυτεργάτες επέστρεψαν στα
πόστα τους µε το κεφάλι ψηλά. 

Η κυβέρνηση προκειµένου να
θωρακίσει την κερδοφορία των
εφοπλιστών, χρησιµοποίησε την
πολιτική επιστράτευση, µετατρέ-
ποντας τα πλοία σε στρατόπεδα.
Κοµάντος του Λιµενικού και δυνά-
µεις της Αστυνοµίας δε δίστασαν
να προτάξουν ακόµα και τα όπλα
για να εξαναγκάσουν τους ναυ-
τεργάτες να µπουν στα καράβια
και να δουλέψουν. Το «ΦΑΙΣΤΟΣ»
τελικά απέπλευσε χωρίς επιβάτες
και µε συνοδεία αστυνοµικών δυ-
νάµεων!  Μοναδικό φορτίο του
πλοίου 15 τζιπ της Αστυνοµίας!  

Η απόφαση για συνέχιση της
απεργίας, παρά το «αποφασίζο-
µεν και διατάσσοµεν», έδωσε
ώθηση στους ναυτεργάτες να κά-
νουν κουρελόχαρτα τα φύλλα επι-
στράτευσης. 

∆είχνει ταυτόχρονα την ανά-
γκη ο αγώνας ενός κλάδου να γί-
νεται υπόθεση όλης της
εργατικής τάξης και των συµµά-
χων της. 

Οι ναυτεργάτες γύρισαν την
πλάτη στη συµβιβαστική και υπο-
νοµευτική τακτική της πλειοψη-
φίας της ΠΝΟ, που επιδίωκε να
περιορίσει τη µάχη µόνο στο αί-
τηµα της υπογραφής Συλλογικής
Σύµβασης Εργασίας µε το εξευ-
τελιστικό ποσοστό του 2%.  Συ-
σπειρώθηκαν µε τις ταξικές
δυνάµεις, τα ταξικά σωµατεία

ΠΕΜΕΝ -
ΣΤΕΦΕΝ-
ΣΩΝ και
το ΠΑΜΕ.
∆ ι α τ ρ ά -
νωσαν την απόφασή τους να αγω-
νιστούν για να υπερασπίσουν το
δικαίωµά τους στο µπάρκο µε
πλήρη εργασιακά, µισθολογικά,
ασφαλιστικά δικαιώµατα. Απαίτη-
σαν την άµεση λήψη µέτρων
πραγµατικής προστασίας των
ανέργων που είναι θέµα ζωής και
θανάτου για χιλιάδες οικογένειες.  

Επόµενος σταθµός όλων των
ναυτεργατών ήταν η απεργία
στις 15 του ∆εκέµβρη 2010 µε
την οποία σπάσαµε την επιστρά-
τευση.

Η ανεργία «χτυπά» κόκκινο,
ενώ το επίδοµα ανεργίας παραµέ-
νει 235 ευρώ για τους άγαµους

και 295 ευρώ για τους έγγαµους
ναυτεργάτες και µε προbποθέ-
σεις, που καλύπτουν έναν ελάχι-
στο αριθµό ανέργων!!!

Η πάλη ενάντια στην ανεργία,
για το δικαίωµα στη δουλειά, συν-
δέεται µε την πάλη για ριζικές αλ-
λαγές στην εξουσία και την
οικονοµία. Απαιτεί κοινωνική ιδιο-
κτησία στα βασικά, συγκεντρω-
µένα µέσα παραγωγής. 

Παλεύοντας για αυτούς τους
στόχους δεν εγκαταλείπουµε την
ικανοποίηση των άµεσων ανα-
γκών µας για τον σοσιαλισµό,

αλλά ταυτόχρονα διεκδικούµε
αγωνιστικά άµεσα µέτρα για την
ανακούφιση και τη στήριξη των
ανέργων:
� Άµεση απορρόφηση όλων των
ανέργων. 
� Κατάργηση όλων των διατά-
ξεων που µειώνουν τις οργανικές
συνθέσεις και να διαµορφωθούν
βάσει των πραγµατικών, αυξηµέ-
νων αναγκών και την ασφαλή λει-
τουργία των πλοίων. 
� Ίση αµοιβή για ίση εργασία,
πάταξη της «µαύρης» και ανα-
σφάλιστης εργασίας, συνδικαλι-
στική εκπροσώπηση, για όλους
τους ναυτεργάτες. 
� Επιδότηση όλων των ανέργων
χωρίς προbποθέσεις και περιορι-

σµούς, για όλη
τη διάρκεια της
ανεργίας. 
� Επίδοµα
ανεργίας 1.120
ευρώ.  Υπολογι-
σµό του χρόνου
ανεργίας σαν
συντάξιµου χρό-
νου. 
� Κατώτερος
µισθός 1.400
ευρώ και κατώ-
τερη σύνταξη
1.120 ευρώ. 

� Όλοι οι εργαζόµενοι και οι
άνεργοι να έχουν πλήρη και δω-
ρεάν ιατροφαρµακευτική κάλυψη. 
� Πάγωµα όλων των οφειλών για
δάνεια των ανέργων προς τις τρά-
πεζες.  Επιδότηση του ενοικίου
για τους άνεργους.
� Μείωση των τιµολογίων στο
ηλεκτρικό ρεύµα, στο νερό και το
σταθερό τηλέφωνο κατά 50% και
απαγόρευση διακοπής της σύνδε-
σής τους την περίοδο της ανερ-
γίας.  
� Πριν από τις γιορτές να δίνεται
σε όλους τους ανέργους έκτακτο
επίδοµα 1.120 ευρώ.                                                                

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ

Παλεύουµε για δουλειά µε πλήρη δικαιώµατα
και άµεσα µέτρα προστασίας των ανέργων 

Ολοκληρώθηκε 22 ∆εκέµβρη
στη Βουλή η συζήτηση του

προJπολογισµού για το 2011,
τον οποίο καταψήφισε το ΚΚΕ,
ενώ υπερψηφίστηκε από το σύνολο των
βουλευτών του ΠΑΣΟΚ. Σε σύνολο 298
παρόντων βουλευτών, υπέρ του προJ-
πολογισµού τάχθηκαν 156 και καταψή-
φισαν 142.

Σύµφωνα µε το υπουργείο Οικονοµι-
κών:
� Tα Έσοδα φτάνουν στα 45,3 δισ.
ευρώ (από 43,3 δισ. ευρώ πέρυσι) µε αύ-
ξηση 4,8%, µε τον ετήσιο (αναθεωρη-
µένο) στόχο τους να φτάνει στο 6%.
� Οι ∆απάνες υποχωρούν 6,4% στα
58,3 δισ. ευρώ (από 62,3 δισ. ευρώ). Η
εξέλιξη οφείλεται στην καρατόµηση µι-
σθών συντάξεων, στις λεγόµενες πρωτο-
γενείς δαπάνες, όπου καταγράφεται
πτώση 10,1%.
� Το δηµόσιο έλλειµµα εµφανίζεται

στα 18,67 δισ. ευρώ, µε το ποσοστό µεί-
ωσης να διαµορφώνεται σε 27,1%.

Στο δρόµο της ρήξης 
η διέξοδος

Η λογική ανάπτυξης, µε γνώµονα τα
συµφέροντα του κεφαλαίου, που σήµερα
υλοποιείται από τις κυρίαρχες δυνάµεις
είναι η «µήτρα» των οξυµένων λαXκών
προβληµάτων, που θα ενταθούν ακόµη
περισσότερο µε τον κρατικό προYπολο-
γισµό του 2011, κατήγγειλαν µε τις τοπο-
θετήσεις τους οι βουλευτές του ΚΚΕ, ενώ
αναδεικνύοντας τον ταξικό χαρακτήρα
του προYπολογισµού παρέθεσαν συγκε-
κριµένα στοιχεία, σύµφωνα µε τα οποία: 
� Από τον τακτικό ΠροYπολογισµό το
54,4% πάει κατευθείαν στους άρπαγες
των τραπεζών που έχουν αναλάβει εργο-
λαβικά τη διαχείριση του δηµόσιου χρέ-
ους. 
� Το 2,5% για τη στήριξη επιχειρηµατι-
κών οµίλων µε τη µορφή συµµετοχής του
∆ηµοσίου στο µετοχικό τους κεφάλαιο
για απαλλοτριώσεις που ευνοούν κατα-
σκευαστικές εταιρείες, για το ΝΑΤΟ και
για το αποθεµατικό που συµφώνησε η
κυβέρνηση µε την τρόικα να βάλει στον
ΠροYπολογισµό. 
� Οι δαπάνες µισθοδοσίας και συντά-
ξεων του 2011 είναι µειωµένες κατά
22,3%. και αφορά µόλις το 8,7% του
ΑΕΠ της χώρας. 
� Την ίδια ώρα το µεγάλο κοµµάτι των
άµεσων φόρων πληρώνεται από µισθω-
τούς και συνταξιούχους και αυτοαπα-
σχολούµενους. Παρά τη µείωση του
εισοδήµατος, τη µαζική ανεργία, οι
φόροι εισοδήµατος παίρνουν µία αύξηση
6,5%. Στις επιχειρήσεις, όµως, προβλέ-
πεται µείωση 16%»!

ΑΛ. ΠΑΠΑΡΗΓΑ
Όποιο µείγµα πο-

λιτικής -κι αυτή η κρι-
τική ισχύει και για τα

άλλα κόµµατα αλλά µιλάµε για την κυβέρνηση, η οποία χειρίζεται το ζή-
τηµα-, όποιο µείγµα πολιτικής και να εφαρµοστεί απ' αυτά που προτείνο-
νται εδώ µέσα στο Κοινοβούλιο ή αποτελούν αντικείµενο προβληµατισµού
σε όλη την Ευρώπη και παγκόσµια, όποιο µείγµα και να έρθει, ούτε το χρέος
θα αντιµετωπιστεί, ούτε τα ελλείµµατα, ούτε ανταγωνιστική θα γίνει η Ελ-
λάδα, ούτε θα αποφύγει είτε την ελεγχόµενη, είτε την άναρχη -να το πω
έτσι- κι απρόσµενη χρεοκοπία. Ηδη είναι σε πορεία χρεοκοπίας.

Τα παραπάνω τόνισε κατά την οµιλία της στη Βουλή η ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ
Αλέκα Παπαρήγα και µεταξύ των άλλων πρόσθεσε:

∆ε δεχόµαστε όµως ότι αιτία της κρίσης είναι το σπάταλο κράτος. Βε-
βαίως υπήρχαν και µίζες και πολυθεσίτες, βεβαίως ήταν ένα µέρος των ερ-
γαζοµένων υψηλόµισθοι, βεβαίως υπήρχε και σπατάλη. ∆εν γεννούν αυτά τα
πράγµατα όµως την κρίση. Αν θέλετε, είναι παρεπόµενα και συµπτώµατα
του συγκεκριµένου αστικού κράτους, του καπιταλιστικού συστήµατος.

Οι εργαζόµενοι πρέπει να κάνουν και τη δική τους προσπάθεια, έχουν
και τη δική τους ευθύνη, να κατανοήσουν την αιτία της κρίσης, να κατα-
νοήσουν ότι στο καπιταλιστικό σύστηµα υπάρχουν µείγµατα και διαχειρί-
σεις, αλλά αυτές δε θα αντιµετωπίσουν ούτε την αιτία ούτε τα
αποτελέσµατα της κρίσης και εποµένως πρέπει να ετοιµάζονται για ένα
πραγµατικό πόλεµο, όπως λέµε εµείς.

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟGΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011
Εντείνουν τον πόλεµο σε βάρος του λαού

Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ
Τα βάρβαρα µέτρα πλήττουν τους

εύρωστους (!) ισχυρίστηκε από το
βήµα της Βουλής ο πρωθυπουργός Γ.
Παπανδρέου και επανέλαβε την απο-
φασιστικότητα της κυβέρνησης να
συνεχίσει κλιµακούµενη την επίθεση
στα εργασιακά και λαXκά δικαιώ-
µατα και παράλληλα να ενισχύσει το
κεφάλαιο στο όνοµα της ανταγωνι-
στικότητας. Προσπάθησε, µάλιστα,
να εξωρα(σει την κυρίαρχη πολιτική,
λέγοντας ότι είναι απαραίτητη για
µία ανταγωνιστική οικονοµία και ότι
τα µέτρα πλήττουν τους «εύρω-
στους»! 

Ανέφερε, παράλληλα, ότι οι ανα-
πτυγµένες χώρες «πιεζόµαστε» για
τη µείωση του εργασιακού κόστους,
επειδή σε άλλες χώρες δεν υπάρχουν
εργασιακά δικαιώµατα, αναφέρο-
ντας ότι «η ανταγωνιστικότητα πρέ-
πει να αποκτηθεί µε την επένδυση
στην ποιότητα». Ειδικά για τον πρό-
σφατο ασφαλιστικό νόµο που οδηγεί
σε συντάξεις πείνας, υποστήριξε ότι
«εξασφαλίζει την βιωσιµότητα των
Ταµείων για τις επόµενες γενιές.

ΤΑ ΑΛΛΑ ΚΟΜΜΑΤΑ
Υπέρ της µείωσης των εργο-

δοτικών εισφορών και άλλων
ανατροπών, που προωθεί η κυ-
βέρνηση, τάχθηκε ο πρόεδρος
της Ν.∆. Α. Σαµαράς και ζήτησε
«πακέτο» µέτρων ενίσχυσης του
µεγάλου κεφαλαίου. Ξεκαθά-
ρισε παράλληλα ότι η Ν∆ θα

στηρίξει όλες τις κυβερνητικές επιλο-
γές και µέτρα όπως οι περικοπές των
εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών
και οι ενισχύσεις προς τους επιχειρη-
µατίες.

Έκκληση στην κυβέρνηση για
µέτρα καταστολής της δράσης του
ΠΑΜΕ, απεύθυνε από το βήµα της
Βουλής, ο πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ. Γ.
Καρατζαφέρης ως προYπόθεση για τη
δηµιουργία επενδυτικού κλίµατος
στην Ελλάδα, ενώ τάχθηκε συνολικά
υπέρ της πλήρους ασυδοσίας του κε-
φαλαίου.

Πλούσια σε αντικυβερνητικές κο-
ρόνες ήταν η παρέµβαση που έκανε ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλ. Τσίπρας, ο
οποίος, όµως, στο «διά ταύτα» κατέ-
θεσε προτάσεις για την αθώωση του
ρόλου της Ε.Ε. και των συµφερόντων
του κεφαλαίου που εκπροσωπεί, απο-
δεχόµενος ότι αιτία για την επίθεση
στα εργατικά δικαιώµατα είναι το δη-
µόσιο χρέος. Για τη διαχείρισή του µά-
λιστα, ζήτησε τη σύσταση εξεταστικής
επιτροπής!

Είναι τόσα χρόνια που συµµετέχω στην ΠΝΟ και είναι
από τις ελάχιστες φορές που βλέπω συναδέλφους προβλη-
µατισµένους για το που πάει η κατάσταση. 

Πρέπει να πούµε, κι ας το ξανασκεφτούµε όλοι µας, αυτό
που έλεγαν, ότι η ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου θα λύσει
τα προβλήµατα και είναι αναγκαίο κακό να συµπιεστεί η τιµή
της εργατικής δύναµης και συνεχίζεται αυτή η πολιτική σε
στεριά και θάλασσα. 

Έλυσε τα προβλήµατα; Θα τα λύσει;
Ότι έχουµε οικονοµική κρίση το αναγνωρίζουν οι πάντες.

Ότι δεν είναι εθνική ιδιοµορφία της Ελλάδας σήµερα πλέον
το οµολογούν οι πάντες, παρ’ ότι έλεγαν άλλα το προηγού-
µενο διάστηµα. Ότι κάνουν λαXκισµό και ταυτόχρονα προ-
καλούν συγχύσεις στις γραµµές του εργατικού κινήµατος και
στην πολιτική ζωή δεν το έλεγαν ούτε το λένε οι πάντες, αλλά
δηµαγωγούν και λένε ότι ευθύνεται ο Α΄ ή  ο Β΄ και πετάνε τη
µπάλα στην εξέδρα, χωρίς να βάζουν την ουσία του προβλή-
µατος.

∆εν απαντήσανε όµως όλοι, σε αυτήν την αίθουσα, στην
πολιτική του «κοινωνικού εταιρισµού», στις αιτίες της κρίσης,
ότι το πρόβληµα είναι ταξικό, κοινωνικό, πολιτικό, ότι δεν
φταίει ο εργάτης, ο εργαζόµενος, φταίει ο κεφαλαιοκράτης,
που διαρκώς αυξάνει και αυξάνει τα κεφάλαιά του αφαιρώ-
ντας αγοραστική ικανότητα από τον εργάτη, που παράγει τον
πλούτο και δηµιουργεί τις προYποθέσεις υπερσυσσώρευσης
κεφαλαίων και κρίση υπερπαραγωγής (δεν µπορούν να κα-
ταναλωθούν τα προXόντα που παράγουν οι εργάτες). 

∆εν είναι υπόθεση αυτή του εργατικού συνδικαλιστικού
κινήµατος και δεν πρέπει να κριθούµε όλοι πάνω σε αυτό; 

Για να δούµε και το 2ο ζήτηµα, το τεράστιο, σε ποια βάση
θα οργανώσουµε τις δυνάµεις µας, πως θα αναπτύξουµε αγώ-
νες, τι αιτήµατα θα προωθήσουµε για να βγούµε από αυτό το
φαύλο κύκλο, που µας οδηγούν και όλοι σήµερα κουνάµε το
κεφάλι µας και συµφωνούµε. Μπορεί να είναι σύµµαχός µας
το ΠΑΣΟΚ και η Ν∆ και οι συνδικαλιστικές τους παρατά-
ξεις στο συνδικαλιστικό κίνηµα, στο συνεταιριστικό κίνηµα; 

Είναι κόµµατα που δηµιούργησαν τις προYποθέσεις -µε
τις πολιτικές που προώθησαν- για να δηµιουργηθεί αυτή η
κρίση, που δεν ξέρουµε µέχρι που θα φτάσει ούτε και αυτοί
που κυβερνάνε ξέρουν. ∆εν ξέρουν την έκταση, δεν ξέρουν
τη διάρκεια, δεν ξέρουν το βάθος. Ούτε και αυτοί που διεκ-
δικούν να κυβερνήσουν. Αυτά τα κόµµατα και οι συνδικαλι-
στικές τους παρατάξεις ΠΑΣΚΕ - ∆ΑΚΕ είναι υπέρ των
µονοπωλίων και των ιµπεριαλιστικών ενώσεων, που έχουν
συγκροτηθεί το προηγούµενο διάστηµα και υπάρχουν σή-
µερα. Άρα ΠΑΣΟΚ και Ν∆ πρέπει να αποµονωθούν.

Και ασφαλώς στην αναµπουµπούλα ο τυχοδιώκτης χαί-
ρεται, όπως ο Νταλακογιώργος και η ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑ-
ΡΕΜΒΑΣΗ, όταν είµαστε σε επιστράτευση και βάζουµε
εµείς το θέµα ότι πρέπει να αναστείλουµε σε όλη την Ελλάδα
την απεργιακή κινητοποίηση και να συγκεντρώσουµε τις δυ-
νάµεις στο λιµάνι του Πειραιά, αυτός επέµενε να λέει απερ-
γία σε όλη την Αττική.

Ο πρόεδρος της ένωσης πλοιάρχων είπε στην εκτελεστική
ευθέως, ως συντηρητικός άνθρωπος και συντηρητικά σκε-
πτόµενος, εγώ θέλω εγγυήσεις για να τον πλοίαρχο. Ο Ντα-
λακογιώργος δεν είπε αυτό, είπε και συνεχίζουµε και
διατηρούµε το µέτωπο και αφού έβγαλε τη βρωµιά του µετά
εξαφανίστηκε από το λιµάνι. 

Τόσο βρωµιάρηδες είναι οι οπορτουνιστές και επικίνδυ-
νοι.

Επικίνδυνοι βρωµιάρηδες επίσης ήταν κι άλλοι, όπως ο
Αγγελιδάκης, αυτός που πιάνει τους ναύτες και τους λέει ψη-
φίσετε ότι θέλετε, τους κοµµουνιστές µόνο να µην ψηφίσετε
στις εκλογές των ναυτών, δηλαδή ψηφίστε Νταλακογιώργο,
γιατί ο άλλος είναι ο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ
ΝΑΥΤΩΝ, που έχει και κοµµουνιστές. Έτσι διαµορώνουν
τους συσχετισµούς, µε βία και τροµοκρατία πάνω στην ανα-
σφάλια των ναυτεργατών. Και για να µην νοµίζετε ότι έχω
προηγούµενα µε τον Νταλακογιώργο, βλέπω εκεί απέναντι
καµαρότο, που ξέρει πολύ καλά τι του έλεγα στις εκλογές των
καµαρότων, πάλι µε τον Αγγελιδάκη. 

Μπορεί να έχει θέση αυτό το υποκείµενο του Βαρδινο-
γιάννη στην αίθουσα του Γ.Σ. της ΠΝΟ;

Και για να έρθουµε στην ουσία, εχθρός είναι ο κοµµου-
νισµός, εξαρτάται κανείς τι πιστεύει. Θα γλυτώσει ο Βαρδι-
νογιάννης τις συνέπειες της καπιταλιστικής κρίσης εάν δεν
έχει κανένα κοµµουνιστή στα καράβια του και αν δώσει µη-
δενικές αυξήσεις, όπως λέει το φερέφωνό του ο Βεντούρης;
Κι αν καταργήσει το 10/µηνο ναυτολόγησης θα την διατηρή-
σει ο Βαρδινογιάννης την εταιρεία του την ΑΝΕΚ στον αντα-
γωνιστικό σε σχέση µε την ΑΤΤΙΚΑ ΓΚΡΟΥΠ και άλλες
εταιρείες που δραστηριοποιούνται; ∆εν θα τη σώσει την εται-
ρεία του µε αυτά και µε άλλα. Γι’ αυτό είναι και θλιβεροί και
αντιλαIκοί και τροµοκράτες.

Άλλο ζήτηµα, που δεν αναφέρεται, και το επισηµαίνουµε
εµείς. Τι σηµαίνει πάρτε το Αιγαίο, που λέει ο Βεντούρης,
αλλά αφήστε µας τα πλοία χωρίς Έλληνες ναυτεργάτες; Και
έχουν την εντύπωση ότι όταν έρθουν τα διεθνή µονοπώλια
και οι ιµπεριαλιστικές δυνάµεις -βλέπε ΝΑΤΟ και νατοXκή
ασπίδα- και εκµεταλλευτούν το Αιγαίο, τα νησιά, τα πετρέ-
λαια και τον ορυκτό πλούτο µε διεθνή συνεκµετάλλευση
χωρίς εθνικούς περιορισµούς και κοινωνικές δεσµεύσεις,
που άλλωστε το λέει και η Ε.Ε. µε τον 3577/92, τη συνθήκη
του Μάαστριχ κ.λπ. θα επικρατήσουν; Ποιόν κοροXδεύουν; 

Τι πρέπει να κάνει το ναυτεργατικό κίνηµα; Θα µπο-
ρούσε από µόνο του να ακυρώσει στην πράξη την επιστρά-
τευση των ναυτεργατών;  Με τι δοµή, την οργάνωση και
τους συσχετισµούς που έχουµε; 

Όχι, το λέµε ευθέως µε κάθε ευθύνη αυτό. Μόνο µε το
ταξικό εργατικό κίνηµα µε την εργατική αλληλεγγύη ενάντια
στη βία, την τροµοκρατία, την απεργοσπασία του κράτους για
να επιβάλουν αυτή την άγρια πολιτική.  Το ταξικό κίνηµα συ-
νάδελφοι δεν είναι το «ίντερνετ» και τα «γκρουπούσκουλα»,
οι τυχοδιώκτες και τα ναυάγια του ταξικού και του εργατι-
κού κινήµατος. Είναι οι ταξικές δυνάµεις, είναι το ΠΑΜΕ,
το ΚΚΕ, η ΚΝΕ, το ΜΑΣ, που έχουν συνείδηση ταξική, πα-
τριωτική, αντιµονοπωλιακή, αντιιµπεριαλιστική γι’ αυτό στέ-
κονται νυχθηµερόν δίπλα στο ναυτεργάτη, πάνω στους
καταπέλτες των πλοίων. 

Αυτή είναι η δύναµή µας και η ελπίδα µας.
Αυτοί που επιτίθενται σ’ αυτές τις δυνάµεις θέλουν να

προωθήσουν τα συµφέροντα εκείνων των δυνάµεων που κα-
ταστρέφουν τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας µας, µε
πρώτα και κύρια τους ναυτεργάτες και τους εργαζόµενους.
Προοπτική για αγώνες δηµιουργούνται σε αυτή τη βάση. Και
µπορούµε σε αυτή τη βάση να συνεχίσουµε και πρέπει να
συνεχίσουµε για να αναπτύξουµε αγώνες, τέτοιους, που θα
τα ακυρώνουµε όλα αυτά στην πράξη «ντε φάκτο» και «ντε
γιούρε».

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΝΟ
Αποσπάσµατα από την παρέµβαση του 

Προέδρου της ΠΕΜΕΝ Σάββα Τσιµπόγλου
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