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Τη χειρότερη καταστροφή, µετά το ολοκαύτωµα
(από τον αµερικάνικο ιµπεριαλισµό) της Χιροσίµα και
του Ναγκασάκι, βιώνει ο Ιαπωνικός λαός από το τριπλό
φονικό χτύπηµα, τον σεισµό, το τσουνάµι και τα πυρη-
νικά, µε βαριές συνέπειες οι οποίες γίνονται ακόµη πιο
τραγικές λόγω της ασυδοσίας του εκµεταλλευτικού κα-
πιταλιστικού συστήµατος.

«Ζούµε στον 21ο αιώνα. Έχουµε ροµπότ στα εργο-
στάσια. Τα περισσότερα σπίτια έχουν µηχανήµατα που
είναι η τελευταία λέξη της τεχνολογίας, για την οποία
είµαστε γνωστοί παγκοσµίως. Κι όµως! Στο τέλος, προ-
σπαθούµε να αντιµετωπίσουµε την κρίση στα πυρηνικά
εργοστάσια µε τη ρίψη νερού από τεράστιους κουβάδες
ή βυτιοφόρα. Μέρες µετά το σεισµό, προσπαθούµε να
ζήσουµε στα σπίτια µας µαγειρεύοντας φαγητό µε γκα-
ζάκια και να τα φωτίσουµε µε φακούς και κεριά. Ενη-
µερωνόµαστε από τρανζιστοράκια µε µπαταρίες. Και
εάν είµαστε σεισµοπαθείς, προσπαθούµε να ζεστα-
θούµε στην ύπαιθρο χρησιµοποιώντας εφηµερίδες και
κουβέρτες ή να ξεδιψάσουµε λιώνοντας χιόνι µέσα σε
κονσέρβες...»

Σε αυτές τις λίγες
γραµµές, από τις δηλώσεις
ενός 45χρονου Ιάπωνα
υπαλλήλου γραφείου, συ-
µπυκνώνεται το ξαφνικό
αναποδογύρισµα της ζωής
στην Ιαπωνία µετά το φο-
βερό σεισµό των 9 Ρίχτερ,
το τσουνάµι των 23 µέ-
τρων και το συνεχιζόµενο
θρίλερ στο πυρηνικό συ-
γκρότηµα της Φουκου-
σίµα που εκτυλίσσεται
από τις 11 Μάρτη...

Ο απολογισµός της καταστροφής αναφέρει  11.000
νεκρούς και  πάνω από 10.000 επισήµως αγνοούµενους
αλλά στην πραγµατικότητα νεκροί κι αυτοί πλέον.
Ωστόσο, ο πραγµατικός απολογισµός θα γίνει τους επό-
µενους µήνες και χρόνια, όταν θα αρχίσουν να διαφαί-
νονται και οι σοβαρές επιπτώσεις της διαρροής
ραδιενέργειας από τα πυρηνικά συγκροτήµατα στη Φου-
κουσίµα. 

Παράλληλα, µένει να δούµε εάν θα αποδοθούν ευ-
θύνες και τιµωρίες, αφού επί χρόνια η αµιγώς ιδιωτική
ιδιοκτήτρια εταιρεία ΤEPCO απέκρυπτε, παραποιούσε,
πλαστογραφούσε και κατασκεύαζε στοιχεία για να κρύ-
ψει σοβαρότατες, εγκληµατικές παραλείψεις σε καίρια
ζητήµατα λειτουργίας και ασφαλείας πυρηνικών σταθ-
µών, για να µην πειραχτεί στο ελάχιστο η κερδοφορία
της.

(Συνέχεια στη σελ. 2)

∆ύο δεκαετίες ζούµε την πολιτική της
ελευθερίας δράσης του κεφαλαίου για

την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία
του.

∆ύο δεκαετίες ζούµε την υπόσχεση από
τους εκπροσώπους του κεφαλαίου στην
πολιτική και συνδικαλιστική ζωή ότι θα
αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατα για τους
εργαζόµενους αλλά... αργότερα, πρώτα η
ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου…

∆ύο δεκαετίες υποβαθµίζεται το βιοτικό
επίπεδο της εργατικής τάξης των εργαζοµέ-
νων για να ξεσπάσει στα τέλη της δεύτερης
δεκαετίας µια οικονοµική κρίση του καπιτα-
λισµού που δεν έχει ιστορικό προηγούµενο
σε έκταση, ένταση και διάρκεια µετά το Β’
Παγκόσµιο Πόλεµο τουλάχιστον µέχρι σή-
µερα και συνεχίζεται.

Τον Μάη του 2010 ψηφίζεται στη Βουλή ο
Ν.3845 για την ∆ανειακή Σύµβαση 110 δις,
το λεγόµενο δάνειο της τρόικας, για τρία
χρόνια έως το 2013.

Τι περιλαµβάνει και εάν µας πιάνει και
ποιους, δεν θα ασχοληθούµε γιατί η ίδια η
ζωή δίνει τις δικές της απαντήσεις. Θα θυµί-
σουµε µόνο ότι είναι οι ίδιες δυνάµεις στην
πολιτική ζωή και στο συνδικαλιστικό κίνηµα
που καλλιεργούσαν και καλλιεργούν, υπο-
στήριζαν και υποστηρίζουν τα συµφέροντα
του κεφαλαίου και ποιοι φορείς, ποιο µίγµα,
τα υπηρετεί καλύτερα.

Από την Συνθήκη του Μάαστριχτ µέχρι
και σήµερα τα αποτελέσµατα είναι τραγικά
για τον εργαζόµενο λαό και η δικαιολογία
καταφύγιο «να έχουµε την ησυχία µας» για
τους συµβιβασµένους µε το κεφάλαιο, µε-
ταµφιεσµένοι µικροαστοί ως «φιλήσυχοι πο-
λίτες», καταρρέει µε τις αλλεπάλληλες
επιδροµές και βοµβαρδισµούς λαών, επεµ-
βάσεις πολέµους, καταστροφές µε εκατόµ-
βες νεκρών, αναπήρων, µεταναστών.

Η αστική – µικροαστική υποκρισία του
κοσµοπολιτισµού του κεφαλαίου µετατρέ-
πεται στα καθυστερηµένα πολιτικά τµή-
µατα σε εθνικισµό, που επωάζει τον
φασισµό, την σιδερένια γροθιά των µονο-
πωλίων σε βάρος των λαών.

Η οικονοµική κρίση οι περιφερειακοί πό-
λεµοι στην Λιβυή σήµερα που τα αστικά
Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης προβάλουν για
να υπηρετούνται οι στόχοι και οι επιδιώξεις
των ιµπεριαλιστών. ∆εν µπορούν να κρύψουν
ότι µαζί µε την οικονοµική κρίση, που προ-
καλεί, ο καπιταλισµός γεννάει την όξυνση
του ανταγωνισµού του κεφαλαίου και λύνο-
νται οι διαφορές των ιµπεριαλιστών µε πολέ-
µους, µε θύµατα τους εργαζόµενους λαούς.

Η ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑLΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Στην Σύνοδο κορυφής της Ευρωπαjκής
Ένωσης στις 25 Μάρτη αποφασίστηκε επι-
µήκυνση του δανείου 110 δις ΕΥΡΩ µέχρι το
2023, άλλα 10 χρόνια κυβέρνηση και τρόικα
θα συνεχίσουν τις τρίµηνες «αξιολογήσεις»
προκρίνοντας νέα µέτρα σε περίπτωση απο-
κλίσεων από τα συµφωνηθέντα.

Η φιλολογία για µείωση του επιτοκίου
από 5,8% σε 4,8%  για το δάνειο, των 110
δις δεν ισχύει γιατί το δάνειο, εκτός των µέ-
τρων που επιβάλλει, είναι και κυµαινόµενο,
δηλαδή µπορεί και να αυξηθεί.

Βασικοί άξονες του σχεδίου δηµοσιονο-
µικής προσαρµογής για την περίοδο 2012 –
2014 µε µέτρα 22 δις ΕΥΡΩ καθώς και «Πρό-
γραµµα Αποκρατικοποιήσεων» 50 δις ΕΥΡΩ,
που θα υλοποιήσει το ίδιο διάστηµα.

Η συµφωνία για την δηµιουργία ενός µο-
νίµου Ευρωπαjκού Μηχανισµού Σταθερότη-
τας (Ε.Μ.Σ.) θα οδηγεί τα υπερχρεωµένα

κράτη µέλη της Ευρωζώνης σε καθεστώς
«ελεγχόµενης χρεοκοπίας» και θα συνοδεύ-
εται από σκληρά «µνηµόνια» διαρκείας.

Κάθε κράτος µέλος ανέλαβε τη δέ-
σµευση, είτε µε νόµο είτε µε συνταγµατική
πρόβλεψη, να «δηµιουργήσει µηχανισµό που
θα βάζει φρένο στην αύξηση του χρέους» και
θα προβλέπονται κυρώσεις για τα κράτη
µέλη.

Οι κυβερνήσεις της Ευρωζώνης ανέλα-
βαν τη δέσµευση να µειώσουν κατά 1/20 το
χρόνο τη διαφορά µεταξύ του ύψους του
χρέους του κάθε κράτους µέλους και του
ορίου που θέτει η Συνθήκη του Μάαστριχτ
για χρέος µέχρι 60% του ΑΕΠ. Στην περί-
πτωση της Ελλάδας το σηµερινό χρέος είναι
147% του ΑΕΠ. Ενώ παράλληλα συµφώνη-
σαν την µείωση των φορολογικών συντελε-
στών των επιχειρηµατικών οµίλων.

Η Σύνοδος κορυφής της Ευρωπαjκής
Ένωσης στις 25 Μάρτη εµπλουτίζει το οπλο-
στάσιό της σε βάρος των λαών και δροµο-
λογεί εξελίξεις, που στόχο έχουν να ρίξουν
σε εξευτελιστικά επίπεδα την τιµή της εργα-
τικής δύναµης, προς όφελος του µονοπω-
λιακού κεφαλαίου. Ο κ. Παπανδρέου µε την
λήξη της Συνόδου της Ευρωπαjκής Ένωσης
δήλωσε ότι αναγνωρίζονται οι θυσίες του
λαού µας. 

Έχουν κηρύξει τον πόλεµο στους
λαούς, τα µέσα που χρησιµοποιούν διαφέ-
ρουν. Ο στόχος είναι ένας, η συντριβή των
δικαιωµάτων και των κατακτήσεων, που
έχουν γνωρίσει οι εργαζόµενοι λαοί.

Το εργατικό λαjκό κίνηµα δεν τις νοµιµο-
ποιεί στην συνείδηση του και αυτό είναι το
αισιόδοξο µήνυµα για τους αγώνες που ανα-
πτύσσονται και θα διογκώνονται.

Οργάνωση και αγώνας ενάντια στα σχέ-
δια και τις αποφάσεις της Ευρωπαjκής Ένω-
σης, των ιµπεριαλιστών.

Στον συµβιβασµό, στην υποταγή των
κυρίαρχων κύκλων η µόνη απάντηση είναι
η ανυπακοή, που θα συγκεντρώνει θα ορ-
γανώνει δυνάµεις, θα αποκτά πολιτική
εµπειρία  για τη λαhκή εξουσία, που θα επι-
βάλλει τη λαhκή οικονοµία.

Ι Α Π Ω Ν Ι Α :
σεισµός, τσουνάµι, πυρηνικά…
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Στο εδώλιο του κατηγορούµενου,
…για προσβολή των συµφερόντων

του εφοπλιστικού κεφαλαίου, στήνε-
ται για άλλη µια φορά το δικαίωµα της
απεργίας,  την οποία µε νόµους, δικα-
στικές αποφάσεις, επιστρατεύσεις,
προβοκάτσιες και πάντα µε την εργο-
δοτική τροµοκρατία και τις δυνάµεις
καταστολής, κράτος και εφοπλιστές
επιδιώκουν να την καταργήσουν στην
πράξη σαν δικαίωµα των ναυτεργατών,
της εργατικής τάξης γενικότερα.Για το

σκοπό αυτό
δ ι κάζοντα ι ,
την 1η

Απρίλη, 25
ναυτεργάτες
της γραµµής
ΘΑΣΟΣ - ΚΕ-
ΡΑΜΩΤΗ -
ΚΑΒΑΛΑ, για
τη συµµετοχή
τους στην πα-
ν ε λ λ α δ ι κ ή
απεργία 11
Μάρτη 2010,
στην οποία
σ υ µ µ ε τ ε ί χ ε

και η ΠΝΟ.
Τη µήνυση υπέβαλαν ο εφοπλιστής

Μητσόπουλος της ΝΕΚ και το Λιµε-
ναρχείο Θάσου και µάρτυρες του
...αποτρόπαιου εγκλήµατος των ναυ-
τεργατών, που εκτός από δουλειά µε
δικαιώµατα διεκδικούσαν και το δικαί-
ωµα των νησιωτών να έχουν ασφαλείς

- φτηνές - τακτικές θαλάσσιες συγκοι-
νωνίες, είναι -ποιοι άλλοι- ...οι εφοπλι-
στές, που θέλουν τους ναυτεργάτες
σκλάβους στις γαλέρες τους, τους νη-
σιώτες έρµαιους στις ορέξεις τους και
το δηµόσιο ταµείο χρηµατοδότη της
ασυδοσίας τους, όπως πρεσβεύει ο κα-
νονισµός 3577/92 της Ε.Ε. 

Αγωνιστική είναι η απάντηση των
ναυτεργατών στη νέα πρόκληση κυ-
βέρνησης και εφοπλιστών, µε συλλα-
λητήριο 30 Μάρτη στο παλιό λιµάνι της
Θάσου και 5ωρη στάση εργασίας την
ηµέρα της δίκης 1 Απρίλη µε ταυτό-
χρονη συγκέντρωση έξω από τα δικα-
στήρια της Καβάλας. 

Στο πλευρό των ναυτεργατών τα
σωµατεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, οι
ενώσεις µαγείρων ΠΕΕΜΑΓΕΝ και ρυ-
µουλκών ΠΕΠΡΝ, η ένωση Συνταξιού-
χων ΠΕΣ-ΝΑΤ και οι ταξικές δυνάµεις
ΠΑΜΕ -  ΠΑΣΥ - ΠΑΣΕΒΕ - ΜΑΣ - ΟΓΕ,
που άλλωστε µαζί έδωσαν και τη µάχη
για την επιτυχία και την περιφρούρηση
της απεργίας.

Το δίκιο της τάξης τους υπερα-
σπίζονται, βέβαια, οι εφοπλιστές και
για το σκοπό αυτό χρησιµοποιούν
τους µηχανισµούς που διαθέτουν,
όπως το δίκιο της εργατικής τάξης
υπερασπίζονται οι ναυτεργάτες και
θα το κερδίζουν όσο οργανώνουν δυ-
νάµεις στην κατεύθυνση της ρήξης
και της ανατροπής της αντιλαhκής πο-
λιτικής και του συστήµατος που υπη-
ρετεί το δίκιο του κεφαλαίου.

Το εξελισσόµενο µατοκύλισµα
στη Λιβύη αποδεικνύει, για

µια ακόµα φορά, πως οι ιµπερια-
λιστές είναι αδίστακτοι και πως
όσο βαθαίνει η κρίση του συστή-
µατός τους τόσο πιο επικίνδυνοι
θα γίνονται. Το µαρτυρούν όλες
οι εξελίξεις στην ευρύτερη πε-
ριοχή από τα Βαλκάνια ως τον
Καύκασο κι από τη βόρεια
Αφρική ως τη Μέση Ανατολή.
Αυτό που χαρακτηρίζει αυτήν
την περίοδο τις εξελίξεις είναι η
ένταση των αντιθέσεων ανάµεσα
σε ιµπεριαλιστικές δυνάµεις και
ο ανταγωνισµός των αστικών τά-
ξεων, καθώς διεκδικούν ο καθέ-
νας ξεχωριστά κι όλοι µαζί σε
βάρος των λαών της πε-
ριοχής τον ενεργειακό
πλούτο, όπως και τον
έλεγχο των περασµάτων
πρώτων υλών.

ΟI  ΛΑΟI  ∆ΕΝ  ΕΧΟΥΝ
ΑΝΑΓΚΗ  ΑΠΟ  ΛΥΚΟΥΣ

ΝΑ  ΤΟΥΣ  ΦΥΛΑΝΕ    

Τη γκανγκστερική επί-
θεση των ιµπεριαλιστών στη
Λιβύη, καταδίκασε από την πρώτη
στιγµή το ΚΚΕ, µε ανακοίνωση
στην οποία  τονίζει:

«Το ΚΚΕ καταγγέλλει τη στρα-
τιωτική επέµβαση στη Λιβύη,
που εξαπέλυσε ο διεθνής ιµπε-
ριαλισµός, µε τη συµµετοχή και
της  Ελλάδας, έχοντας στην
πρώτη γραµµή τον ευρωενω-
σιακό ιµπεριαλισµό, τους µακε-
λάρηδες Γαλλία - Βρετανία, µε τη
στήριξη των ΗΠΑ. Αυτή είναι η
ΕΕ της "δηµοκρατίας και της
ελευθερίας", αυτός είναι ο "ελεύ-
θερος κόσµος"!

Αποτελεί επαίσχυντη υποκρι-
σία το πρόσχηµα των ιµπεριαλι-
στών, µαζί τους και του Γ.
Παπανδρέου, ότι το ενδιαφέρον
τους είναι "ανθρωπιστικό",
καθώς αυτοί φανερά ή κρυφά
συνεργάζονται και συναλλάσσο-
νται µε τις αυταρχικές, αντιλαh-
κές κυβερνήσεις στην Αφρική,
στη Μ. Ανατολή και αλλού. ∆εν
έχουν καµιά νοµιµοποίηση. Το
ενδιαφέρον τους αφορά στα πε-

τρέλαια και στο    φυσικό αέριο
της Λιβύης και όχι στο λαό της,
που θέλουν να εκµεταλλευτούν,
παίρνοντας τώρα το µέρος της
αντιπολίτευσης, ενώ µέχρι χτες
στήριζαν όλοι τους τον Καντάφι,
µαζί και ο Γ. Παπανδρέου.

Ο λαός της Λιβύης είναι ο
µόνος αρµόδιος να λύσει ο ίδιος
τα τεράστια προβλήµατα που
αντιµετωπίζει. ∆εν έχει ανάγκη
από λύκους για να τον φυλάνε. 

Ο ελληνικός λαός έχει χρέος
να σταθεί αλληλέγγυος στο λαό
της Λιβύης. Αυτοί που επιτίθε-
νται στη Λιβύη είναι οι ίδιοι που
έχουν φορτώσει στους εργαζό-
µενους  τα βάρη της καπιταλιστι-

κής κρίσης, είναι οι ίδιοι που τον
εκµεταλλεύονται µε τα µνηµόνια,
τις ιδιωτικοποιήσεις, την κατάρ-
γηση των συλλογικών συµβά-
σεων, τους µισθούς πείνας.

Να κλείσουν αµέσως οι αµε-
ρικανικές και ΝΑΤΟhκές βάσεις
στη Σούδα και το Ακτιο. Να απο-
χωρήσουν τα ελληνικά πολεµικά
αεροπλάνα και πλοία από τη
Λιβύη».

Πρώτη απάντηση στο νέο ιµπε-
ριαλιστικό πόλεµο έδωσαν την
Κυριακή 20 Μάρτη χιλιάδες νεο-
λαίοι και εργαζόµενοι, ανταποκρι-
νόµενοι στο κάλεσµα του ΚΚΕ, µε
συγκέντρωση στο Σύνταγµα και
πορεία στην Αµερικάνικη Πρε-
σβεία µε ενδιάµεσους σταθµούς
τα γραφεία της ΕΕ και τις πρε-
σβείες Γαλλίας και Αγγλίας, µε
σύνθηµα: 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΝ
ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΩΝ ΣΤΗ ΛΙΒΥΗ.
ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ - ΚΑΜΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ.                                  
ΚΑΤΩ Ο ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ.

(Συνέχεια στη σελ. 3)

∆∆ΙΙΚΚΑΑΖΖΟΟΥΥΝΝ  ττοο  ∆∆ΙΙΚΚΑΑΙΙΩΩΜΜΑΑ  ττηηςς  ΑΑΠΠΕΕΡΡΓΓΙΙΑΑΣΣ

Κράτος και κεφάλαιο καταργούν
τις Συλλογικές Συµβάσεις για να

αντιµετωπίσουν µέσα από την πτώση
του βιοτικού επιπέδου της εργατικής
– λαrκής οικογένειας την οικονοµική
κρίση. Αυτό είναι το γενικό γνώρι-
σµα της πολιτικής που προωθείται.
Οι Συλλογικές Συµβάσεις έχουν
αφυδατωθεί, έχουν διαστρεβλωθεί,
έχουν υπονοµευθεί από το κεφάλαιο
και τους πολιτικοσυνδικαλιστικούς
υπηρέτες του.

Πολιτικά κόµµατα, συνδικαλιστι-
κές οργανώσεις έχουν επενδύσει ιδε-
ολογικά, έχουν οργανώσει πολιτικά
και συνδικαλιστικά αυτή την επί-
θεση, που ζουν οι εργαζόµενοι και
εκφράζεται µε απόγνωση το ερώ-
τηµα των µισθωτών και των συνταξι-
ούχων «που πάµε;».

Για να απαντήσουµε σε αυτό το
ερώτηµα και την αξία των Συλλογι-
κών Συµβάσεων Εργασίας, της συν-
δικαλιστικής οργάνωσης και της
πολιτικής που προωθήθηκε και προ-
ωθείται πρέπει να απαντήσουµε ποια
είναι η αιτία της οικονοµικής κρίσης
και ποια είναι η διέξοδος από αυτή.

Ανάλογα το πώς απαντάς σε
αυτό το ερώτηµα και πως αγωνίζεσαι
µε βάση την απάντηση που δίνεις κα-
θορίζεται η στάση σου στην κοινωνία
και το ρόλο που παίζεις στις κοινω-
νικές και πολιτικές εξελίξεις. Αν
είσαι αντιλαrκή – αντεργατική δύ-
ναµη και οδηγείς τα πράγµατα στην
κοινωνική οπισθοδρόµηση, αν είσαι
δηλαδή συντηρητικός - οπισθοδροµι-
κός ή υπέρ των λαrκών συµφερόντων
και της κοινωνικής προόδου.

Στο χώρο των ναυτεργατών λόγω
της επιθετικότητας του εφοπλιστικού
κεφαλαίου σε βάρος του συνόλου
των δικαιωµάτων των ναυτεργατών,
οι αλλαγές που συντελούνται σε άλ-
λους χώρους εργασίας έχουν εφαρ-
µοσθεί ήδη. Συλλογική Σύµβαση
Εργασίας, Κοινωνική Ασφάλιση,
Συνδικαλιστική Οργάνωση έχουν κα-
ταργηθεί από το εφοπλιστικό κεφά-
λαιο για την πλειοψηφία των πλοίων
και των εργαζοµένων σε αυτά. 

Η ευφυολογία που καλλιεργείται
από τους εφοπλιστές, ότι θα βγουν

ωφεληµένοι όσοι µείνουν στα πλοία
και στην αποµαχία, καταρρίπτεται
και µένει γυµνή η αλήθεια ότι η
αφαίρεση των δικαιωµάτων και των
κατακτήσεων για ένα τµήµα του κλά-
δου µας, της εργατικής τάξης, φου-
σκώνει τα πανιά της επιθετικότητας
για το σύνολο του κλάδου µας και την
εργατική τάξη, τους εργαζόµενους.

Ζούµε τις αλλαγές στα ποντο-
πόρα πλοία, ζούµε τις αλλαγές στα
κρουαζιερόπλοια, ζούµε την προ-
σπάθεια των εφοπλιστών στα ακτο-
πλοrκά – επιβατηγά πλοία και την
απαίτηση τους να εναρµονιστούν µε
τις πιο πάνω κατηγορίες για να αυ-
ξήσουν τον βαθµό εκµετάλλευσης
των ναυτεργατών, συντρίβοντας το
σύνολο των δικαιωµάτων τους και σε
αυτή την κατηγορία. 

Ζούµε την διάλυση και ενσωµά-
τωση του ΝΑΤ στο ΙΚΑ, µέσα
από ένα πρόγραµµα ισοπέδωσης της
κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας
των ναυτεργατών, των συνταξιούχων
και των οικογενειών τους. Ζούµε την
διάλυση της Ναυτικής Εκπαίδευσης
και Μετεκπαίδευσης, της απαξίωσης
όλων των πλευρών της ναυτεργατι-
κής οικογένειας.

Αυτά άλλωστε είναι και η αιτία
της οικονοµικής κρίσης που ζούµε, η
κάθετη πτώση του βιοτικού επιπέδου
των λαrκών µαζών, η υπερσυσσώ-
ρευση κεφαλαίων που αδυνατεί ο ερ-
γάτης να καταναλώσει εµπορεύµατα,
που αυτός παρήγαγε µε την εργασία
του και εκδηλώνεται σε κρίση υπερ-
παραγωγής εµπορευµάτων. Ασφα-
λώς δεν έπαθαν µαζικά νευρική
ανορεξία οι εργάτες και οι οικογέ-
νειες τους και η λύση δεν βρίσκεται
στους ψυχολόγους και στους κοινω-
νιολόγους αλλά στην οργάνωση της
εργατικής τάξης των ναυτεργατών,
των εργατών σε κάθε τόπο δουλειάς,
σε κάθε σωµατείο ενάντια στο κεφά-
λαιο και τους πολιτικούς και συνδι-
καλιστικούς υπηρέτες τους.

Η ανάπτυξη της ταξικής πάλης
για την υπογραφή Συλλογικής Σύµ-
βασης Εργασίας που να ανταποκρί-
νεται στις σύγχρονες ανάγκες, που
αυτές διαµορφώνονται και διευρύνο-

νται από την εργασία της εργατικής
τάξης που παράγει και τον κοινωνικό
πλούτο, είναι η διέξοδος. 

Είναι γραµµή ενότητας της εργα-
τικής τάξης, είναι γραµµή άµυνας,
είναι γραµµή λαrκής αντεπίθεσης.
Αντεπίθεση που πρέπει να καταλήγει
οικονοµική πάλη µέσα από τον
αγώνα µας στο κύριο αντίπαλο που
γεννάει την οικονοµική κρίση, την
όξυνση των ανταγωνισµών του κεφα-
λαίου, τους ιµπεριαλιστικούς πολέ-
µους για το µοίρασµα των αγορών,
τον διαµελισµό των κρατών πάνω
στα πτώµατα των εργατών. 

Είναι γραµµή λαrκής αντεπίθε-
σης σε αντιµονοπωλιακή – αντιιµπε-
ριαλιστική κατεύθυνση, είναι γραµµή
κοινωνικής συµµαχίας της εργατικής
τάξης µε τα µη προλεταριακά λαrκά
στρώµατα, µε κινητήρια δύναµη των
εξελίξεων την εργατική τάξη που
επιβάλλεται να οργανωθεί και να
ηγηθεί και να επιβληθεί στο ζήτηµα
της εξουσίας στους κύριους αντίπα-
λους που είναι το κράτος και το κε-
φάλαιο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για το 2010 η πλει-
οψηφία της ΠΝΟ έχει υπογράψει µε
τις εφοπλιστικές ενώσεις ΣΣΕ µε
...αυξήσεις 1,7% για τα ποντοπόρα
και 2% για τις υπόλοιπες κατηγορίες
πλοίων εκτός από τα ακτοπλο/κά, που
δεν έχει υπογραφεί ακόµη, ενώ για τις
ΣΣΕ του 2011 δεν  ξεκίκησαν ούτε
καν διαπραγµατεύσεις.

ΣΣΕ: Γραµµή άµυνας και ταξικής αντεπίθεσης
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ΜΗΜΗΝΙΑΙΑ
ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Ιδιοκτησία του Συλλόγου
Ναυτεργατικής

Συνδικαλιστικής Κίνησης

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ
ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Εκδότης - Υπεύθυνος
σύµφωνα µε το νόµο:

ΜΑΡΙΩΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Κολοκοτρώνη 99,

Πειραιάς - Τ.Κ. 185 35
Τηλ.: 210 - 41.17.578

Υπεύθυνη Τυπογραφείου:
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ

Μπουµπουλίνας 19,
Πειραιάς - Τ.Κ. 185 35
Τηλ.: 210 - 41.70.479

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

ΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΝ

Η ύλη του παρόντος φύλλου 
έκλεισε 30 Μάρτη 2011

∆ιαχρονικά η ανάπτυξη της Ελληνικής και Ελληνόκτητης ναυτι-
λίας στηρίχτηκε στο ∆όγµα της Ανταγωνιστικότητας. Σ΄ αυτό το

δόγµα ενταφιάστηκαν Ιδρώτας και Αίµα των Ναυτεργατών για να
εδραιωθεί το θαύµα της Ελληνικής Ναυτιλίας.

Ποτέ, όµως, για τους εφοπλιστές και τις κυβερνήσεις, η στυγνή
εκµετάλλευση στο χώρο της εργασίας δεν ήταν αρκετή για να ενι-
σχύεται η Ανταγωνιστικότητα. Η εκµετάλλευση του Ναυτεργάτη
έπρεπε να συνεχίζεται και έξω από το πλοίο και όταν αυτός έβγαινε
σε σύνταξη. 

∆εν δίσταζαν από τη ίδρυση του ΝΑΤ και των άλλων ασφαλιστι-
κών ταµείων πρόνοιας, Οίκο Ναύτου κλπ. τα συγκεκριµένα αποθε-
µατικά να τα επιστρέψουν µε µορφή δανείων (τα γνωστά
θαλασσοδάνεια) στους εφοπλιστές για να τονώσουν την ανταγωνι-
στικότητα. Πάνω από το 25% του ήδη πενιχρού µισθού του Ναυτερ-
γάτη επέστρεψε στις τσέπες των εφοπλιστών, αφού τα αποθεµατικά
του ΝΑΤ στην τράπεζα της Ελλάδας ήταν άτοκα και αναξιοποίητα. 

Ποτέ µέχρι σήµερα ένας εφοπλιστής δεν επέστρεψε δάνεια   -
πόσο µάλλον τόκους- από την εποχή  των Liberties µέχρι σήµερα.
Είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγµατα, που σήµερα είναι στην επι-
καιρότητα, του Μάκη Αγούδηµου  της GA Ferries και του Κωστάκη
Λοhζου του οµίλου LOUIS.

Ο µεν πρώτος από εισφορές προς το ΝΑΤ (που έχει εισπράξει
από τους Ναυτεργάτες) και προς το KAEO (που έχει εισπράξει από
τους επιβάτες) χρωστάει 30 εκατ. ευρώ. Αυτός, λοιπόν, ο εφοπλι-
στής παλιά δόξα του ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να είναι ατιµώρητος τα δε
κουφάρια των υπερήλικων πλοίων του που ρυπαίνουν το λιµάνι του
Πειραιά έχουν µπει στην διαδικασία εκποίησης µε προνοµιούχο πι-
στωτή τοn ΟΛΠ AE του οποίου προ;σταται ο κ. Ανωµερίτης γνωστός
και από την θητεία του ως ΥΕΝ, που επέβαλε το 2002 την επιστρά-
τευση των Ναυτεργατών. 

Ο άλλος καπαδόκης ο Λοjζος, που χρωστάει στο ΝΑΤ 15 εκατ.
ευρώ από εισφορές των ναυτεργατών όχι µόνο δεν τιµωρείται αλλά
ο ΥΘΥΝΑΛ Γ. ∆ιαµαντίδης δεν κουράζεται να τον διαβεβαιώνει ότι αν
χρειαστεί θα αλλάξει και το σύνταγµα της χώρας για να τον απαλ-

λάξει από αυτό το χρέος, αρκεί,
άκουσον–άκουσον, ο Λούης να
µην κάνει χρήση του ν.
3872/2010, που ψήφισε η ίδια η
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ για την
Άρση του Καµποτάζ στην κρουα-
ζιέρα,  και να προσλάβει µικρό
αριθµό Ελλήνων Ναυτεργατών.
Εκεί που µας χρώσταγαν, δη-
λαδή, µας πήραν και το βόδι.  

Όµως όλα αυτά δεν φτάνουν.:
Σε συνθήκες κρίσης του καπιτα-
λιστικού συστήµατος ή ανταγωνι-
στικότητα ακόρεστη ζητάει κι
άλλα κι άλλα τόσα. 

Μόνο το χρόνο που πέρασε οι
συνταξιούχοι, όπως και όλοι οι
εργαζόµενοι, πληρώσανε µε σο-
βαρές απώλειες εισοδηµάτων τις
συνέπειες από την βάρβαρη επί-

θεση που έχουν εξαπολύσει σε βάρος των δικαιωµάτων της εργατι-
κής τάξης –της λαjκής οικογένειας, η κυβέρνηση µε την «τρόjκα»
(ΕΕ-∆ΝΤ-ΕΚΤ). 

Είναι γνωστό ότι τα ελλείµµατα του ΝΑΤ βρίσκονται στα χρη-
µατοκιβώτια των εφοπλιστών. 

Τώρα που καταλήστεψαν τα αποθεµατικά των ταµείων απαλλάσ-
σουν σταδιακά τους εργοδότες και από ην υποχρέωση καταβολής
εισφορών, καταργούν τις Συλλογικές συµβάσεις. ∆ιαχωρίζουν τον
κλάδο ασφάλισης από τον κλάδο υγείας. Στόχος η κατάργηση κάθε
δικαιώµατος των Ναυτεργατών. Η δυνατότητα επένδυσης των υπερ-
συσσωρευµένων κεφαλαίων και στους ευαίσθητους αλλά χρυσοφό-
ρους τοµείς της ασφάλειας και της υγείας. 

∆ε είναι τυχαία τα ευρήµατα µελέτης της εθνικής τράπεζας (∆ε-
κέµβρης 2009) ότι το 2000 τα ιδιωτικά Νοσοκοµεία είχαν µερίδιο στην
Αγορά 13% ενώ η πρόβλεψη για το 2012 είναι ότι θα έχει αυξηθεί
κατά 140%. Στόχος τους διακηρυγµένος από το µνηµόνιο σε βάθος
χρόνου οι κοινωνικές δαπάνες σε επίπεδο ΑΕΠ να µην ξεπερνούν το
2,5%. Η εγγυηµένη σύνταξη να µην υπερβαίνει τα 360 ευρώ. 

Στον τοµέα της υγείας όσοι πληρώνουν θα επιβιώνουν. Το προσ-
δόκιµο ζωής είναι υψηλό και δεν συµφέρει στα ταµεία. Τόση αλητεία,
τόση ξετσιπωσιά για το κέρδος. Όµως ο µάγος «καπιταλισµός» στην
κρίση του φαίνεται γυµνός χάνει τον µανδύα του, τον αναγνωρίζουν
πλέον σαν δυνάστη όλοι όσοι µέχρι χτες είχαν αυταπάτες ότι ξεχω-
ρίζουν από τους άλλους. 

Σήµερα, τώρα, δεν πρέπει να χαθεί χρόνος. Οι Ναυτεργάτες η
εργατική τάξη µαζί µε τα άλλα λαhκά στρώµατα πρέπει να καταλά-
βουν ότι αυτό το άθλιο σύστηµα δεν παίρνει από µερεµέτια. Μπο-
ρεί κα πρέπει να ανατραπεί. 

Με τους Αγώνες των Εργαζοµένων να δηµιουργηθούν οι προk-
ποθέσεις για καθολική ∆ηµόσια κοινωνική Ασφάλιση. 

Για να εξασφαλίζονται  υψηλές και ∆ωρεάν υπηρεσίες υγείας,
σύνταξης, που θα καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες των Απόµα-
χων. 

Για να καταργηθεί κάθε επιχειρηµατική δράση στο χώρο της
υγείας. Η υγεία και η ασφάλιση δεν είναι εµπόρευµα.

Συνάδελφοι Ναυτεργάτες

Στα 37 χρόνια έκδοσής της η
«Ν» στάθηκε αταλάντευτα στο
πλευρό των ναυτεργατών, στή-
ριξε τους αγώνες τους, πρόβαλε
τις διεκδικήσεις του ταξικού
ναυτεργατικού κινήµατος.

Στα πλαίσια των προσπα-
θειών µας για την καλύτερη ορ-
γάνωση της διακίνησης και
βελτίωση του περιεχοµένου,
χρειαζόµαστε την βοήθεια και
την συνεργασία όλων των ναυ-
τεργατών και ιδιαίτερα των συν-
δροµητών µας, που τους
θεωρούµε εν δυνάµει συνεργά-
τες µας.

Η «Ν», που γράφεται και τυπώ-
νεται από τα χέρια και τον
ιδρώτα των ναυτεργατών, δεν
έχει άλλους πόρους εκτός από το
υστέρηµα των ναυτεργατών. Γί-
νετε τώρα συνδροµητές, ενισχύ-
στε και οικονοµικά τη δική σας
εφηµερίδα.

Με αγωνιστικούς χ/σµους 
Η Συντακτική Επιτροπή

ΚΑΤΑΛΗΣΤΕΨΑΝ και ΚΑΤΑΛΗΣΤΕΥΟΥΝ το ΝΑΤΚΑΤΑΛΗΣΤΕΨΑΝ και ΚΑΤΑΛΗΣΤΕΥΟΥΝ το ΝΑΤ
και τα άλλα Ασφαλιστικά Ταµεία Υγείας - Πρόνοιαςκαι τα άλλα Ασφαλιστικά Ταµεία Υγείας - Πρόνοιας

88  ννεεκκρροοίί,,  33  ααγγννοοοούύµµεεννοοιι  σσττηη  ΣΣοούύδδαα
ΓΛΙΤΩΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ ΤΗΣ ΛΙΒΥΗΣ ΚΑΙ

ΠΝΙΓΗΚΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΙΤΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΕΛΑΣΗ…

Νέο έγκληµα της αντιµεταναστευτικής πολιτικής
κυβέρνησης - ΕΕ διαδραµατίστηκε τα ξηµερώ-

µατα της Κυριακής 6 Μάρτη στο λιµάνι της Σούδας,
κατά τον κατάπλου του πλοίου «IONIAN KING», της
εταιρείας «Agoudimos Lines» υπό κυπριακή σηµαία,
που έφτασε από την Τρίπολη της Λιβύης στο λιµάνι
της Σούδας µεταφέροντας περίπου 1.288 µετανά-
στες, οι περισσότεροι από το Μπαγκλαντές, από
τους οποίους 49 πήδηξαν στη θάλασσα, κατεβαίνο-
ντας από την πλώρη µε σχοινί, φοβούµενοι και θέ-
λοντας να αποφύγουν την απέλαση και τον
επαναπατρισµό τους, όταν είδαν τους πάνοπλους
λιµενικούς στην προβλήτα. 

3 άτοµα ανασύρθηκαν νεκροί, 35 οδηγήθηκαν
στο νοσοκοµείο για νοσηλεία και στη συνέχεια επέ-
στρεψαν στο πλοίο και τη ∆ευτέρα όλοι µαζί µετα-
φέρθηκαν µε αεροσκάφη στις πατρίδες τους, ενώ
11 παρέµεναν αγνοούµενοι. Πολλές µέρες αργό-
τερα εντοπίστηκαν άλλοι 8 άνθρωποι νεκροί. Όσο
για τους υπόλοιπους 3 αγνοούµενους θεωρείται πια
βέβαιος ο πνιγµός τους.

Την ευθύνη της µεταφοράς των µεταναστών είχε
αναλάβει κορεάτικη ιδιωτική εταιρεία αφού πολλοί
από αυτούς εργάζονταν στο εργοστάσιο αυτοκινη-
τοβιοµηχανίας της «Daewoo» στη Λιβύη.

Το νέο έγκληµα του πνιγµού των µεταναστών
στο λιµάνι της Σούδας είναι προjόν της εγκληµατι-
κής πολιτικής των καπιταλιστικών κυβερνήσεων,
που θεωρούν τους µετανάστες φτηνό αναλώσιµο
εργατικό δυναµικό και φυσικά της ιµπεριαλιστικής
πολιτικής εξαιτίας της οποίας οι λαοί εξωθούνται
στη µετανάστευση και την προσφυγιά, τονίζει σε
ανακοίνωσή του το ΠΑΜΕ και προσθέτει: 

Τα µέτρα που παίρνονται για κατασταλτικούς
µηχανισµούς, για φράχτες και συνοριοφύλακες
µόνο πτώµατα εξαθλιωµένων µπορούν να συσσω-
ρεύουν. Έλληνες και µετανάστες ενωµένοι να στρα-
φούν ενάντια στη στυγνή εξουσία του κεφαλαίου
για την ανατροπή του.

Το θέµα της ασφάλειας των ναυτεργατών και
των επιβατών στις µαζικές µετακινήσεις από τη
Λιβύη µε πλοία, είχε θέσει 3 του Μάρτη στη Βουλή,
ο ναυτεργάτης βουλευτής του ΚΚΕ Γιώργος Μαρί-
νος, στο πλαίσιο της συζήτησης Επίκαιρης Ερώτη-
σης που κατέθεσε, µε αιχµή την επιστράτευση των
ναυτεργατών.

Από την πλευρά του ο ΥΘΥΝΑΛ Γ. ∆ιαµαντίδης
αρκέστηκε να συγχαρεί τις ιδιωτικές εταιρείες που
κάνουν τις µεταφορές αυτές, οι οποίες είναι γνω-
στό ότι απέφεραν στους Έλληνες εφοπλιστές
250.000 - 340.000 ευρώ ανά δροµολόγιο. 

ΝΑ ∆ΟΘΟΥΝ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΒΟΥΝ

ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ 

Οι  εφοπλιστές για να µη χά-
σουν τον έλεγχο στο σωµατείο

των Ναυτών, στήριξαν στις αρχαι-
ρεσίες του κλάδου µας, µε όλα τα
βρώµικα µέσα, τον ενσωµατωµένο
µέχρι το κόκαλο άνθρωπό τους,
τον Αντώνη Νταλακογιώργο, στέ-
λεχος του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ και της
Αυτόνοµης Παρέµβασης. 

Εφοπλιστές και Προεδρείο
Ναυτών σε αγαστή συνεργασία και
µε µοιρασµένους ρόλους, κήρυξαν
πόλεµο ενάντια στον Συνδυασµό
µας καθ’ όλη τη διάρκεια των αρ-
χαιρεσιών. Στόχος τους να µην πε-
ράσει το σωµατείο στα χέρια των
Ναυτών. Το αποτέλεσµα των εκλο-
γών είναι προrόν βιασµού συνειδή-
σεων. Από τη µια οι αρχιπλοίαρχοι
σε διατεταγµένη υπηρεσία, σπέρ-
νοντας την τροµοκρατία στους χώ-
ρους δουλειάς άρπαξαν… τα
ψηφοδέλτια, από την άλλη ο Ντα-
λακογιώργος εκµεταλλευόµενος
την αγωνία και την ανασφάλεια
των συναδέλφων, προβάλλοντας τα
διάφορα «ψευτοαντίτιµα» της προ-
δοσίας, όπως:  έλα µαζί µας που τα
έχουµε καλά µε τους εφοπλιστές
για να σου βρούµε και καµιά δου-
λειά! 

Και η κορύφωση της υποκρι-
σίας… θεωρούν απόλυτα «νόµιµο»
την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών µε
3 µητρώα! Άλλο µητρώο παρέδω-
σαν στη Γ.Σ. για την εκλογή Εφο-
ρευτικής Επιτροπής
αποκλείοντας αυθαίρετα
µέλη του σωµατείου. Άλλο
µητρώο παρέδωσαν στην
Εφορευτική Επιτροπή που
έκανε και διαγραφές κατ’
εντολή της πλειοψηφίας της
∆ιοίκησης, και άλλο µητρώο
έδωσαν στον «Αγωνιστικό
Συνδυασµό Ναυτών» γι’ αυ-
τούς που είχαν δικαίωµα
ψήφου. Η αλλοίωση της σύν-
θεσης του εκλογικού σώµατος
και των αποτελεσµάτων είναι προ-
φανής. Η ελεεινότητά τους όµως
δεν σταµατά εδώ. 

Επιβεβαιώθηκαν οι καταγγε-
λίες του «Αγωνιστικού Συνδυα-
σµού Ναυτών», για οργανωµένες
διώξεις συνδικαλιστών σε βάρος
των µελών του Συνδυασµού µας,
µόλις τελείωσε η εκλογική διαδικα-
σία. Συγκεκριµένα δύο υποψήφιοι
του συνδυασµού µας, δεν υπέκυψαν
στις απειλές του αρχιπλοίαρχου της
εταιρείας ΑΝΕΚ, Σταύρου Αγγελι-
δάκη (είναι και µέλος του ∆.Σ. της
Ένωσης Πλοιάρχων) και απολύθη-
καν. Η χρονική στιγµή που αποφα-
σίστηκε να τους ανακοινωθεί ότι η
πόρτα της εταιρείας έκλεισε δεν
είναι τυχαία.  

Αποτελεί καραµπινάτη προσυ-

νεννόηση, η ανακοίνωση αυτή, να
γίνει στους συναδέλφους µας την
επόµενη ηµέρα της λήξης των εκλο-
γών για να µην γίνει ζηµιά στον
Νταλακογιώργο! Μάλιστα συνά-
δελφός µας που υπέστη την συνδι-
καλιστική δίωξη, τόσο στη Γενική
Συνέλευση της ΠΕΝΕΝ στις
16/3/2011, όσο και στην παρέµβαση
της «Επιτροπής Ανέργων» στη συ-
νεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτρο-
πής της ΠΝΟ, στις 17/3/2011, από
την οποία είχε φροντίσει να απου-
σιάζει ο Νταλακογιώργος, µεταξύ
άλλων κατήγγειλε ότι: «δέχτηκα
απειλές ότι θα πεινάσουν τα παι-
διά µου επειδή βάζω µε τους άλ-
λους και όχι µε το συνδυασµό του
Νταλακογιώργου, από τον ταµία
της ΠΕΝΕΝ», άνθρωπο του Ντα-
λακογιώργου και  του Αγγελιδάκη.

Είναι γελασµένα τα θρασύ-
δειλα «τσιράκια» των εφοπλιστών
αν νοµίζουν ότι µε τη βία και τον
αυταρχισµό θα αντιµετωπίσουν την
πάλη των ναυτεργατών, ότι θα βά-
λουν στο γύψο το ταξικό συνδικα-
λιστικό κίνηµα.   

Απαιτούµε:
Άµεση επαναπρόσληψη των

δύο συναδέλφων µας σε πλοία της
ΑΝΕΚ. Η Εκτελεστική Επιτροπή
της ΠΝΟ, που ήδη είναι ενήµερη
για τις συνδικαλιστικές διώξεις και
το φακέλωµα, να πάρει συγκεκρι-
µένα µέτρα. 

«Κανένας µόνος του»! Άµεση
αλληλεγγύη σε όλους που βρίσκο-
νται αντιµέτωποι µε την εργοδο-
τική επιθετικότητα. 

∆ε θα αφήσουµε κανένα υπεύ-
θυνο ήσυχο. Προετοιµαζόµαστε
για πολύµορφους και απαιτητι-
κούς αγώνες, µέχρι τη δικαίωση
µας.

∆εν είναι τυχαίο ότι οι εφοπλι-
στές µπροστά στους εγκληµατικούς
σχεδιασµούς τους για το µαζικό
διωγµό των ναυτεργατών από τα
Ακτοπλοrκά πλοία για να επιβάλ-
λουν συνθήκες γαλέρας, µε ναυτερ-
γάτες που θα τροφοδοτεί το
δουλεµπορικό κύκλωµα χωρίς δι-
καιώµατα, χωρίς συνδικαλιστική
εκπροσώπηση, θέλουν τον δικό
τους άνθρωπο στο τιµόνι του σωµα-
τείου. Ένα «συνδικαλιστή»… δοκι-
µασµένο, που στήριξε και στηρίζει
µε πάθος τα εφοπλιστικά συµφέρο-
ντα και υπονοµεύει τους αγώνες.

Πρέπει συνεχώς να θυµόµαστε,
ότι: η πλειοψηφία της διοίκησης µε
πρόεδρο τον Νταλακο- γιώργο,
έβαλε την υπογραφή της (το 1997)
στο διωγµό των Ναυτών και γενι-
κότερα των Ναυτεργατών από τα
Ποντοπόρα πλοία.  

Με πρωτεργάτη τον Α. Νταλα-
κογιώργο, στις 11/3/2011, οι δυνά-
µεις του εργοδοτικού κυβερνητικού
συνδικαλισµού ΠΑΣΚΕ - ∆ΑΚΕ -
ΑΠ, µε συµφωνίες εν κρυπτώ, µε
τον όµιλο ΛΟΥΗ, δέχτηκαν να µει-
ωθούν οι συνθέσεις σε κρουαζιε-
ρόπλοια του οµίλου, κόβοντας
δεκάδες θέσεις εργασίας και στη-

ρίζοντας τη «µαύρη» εργα-
σία. Την στιγµή που η
ανεργία θερίζει και γίνεται
εφιάλτης για τους ναυτεργά-
τες.

Είναι γελασµένοι αν νο-
µίζουν ότι θα δεχθούµε ανερ-
γία χωρίς προστασία,
εργασία χωρίς δικαιώµατα,
συντάξεις πείνας για να
ρέουν δισεκατοµµύρια ευρώ
από τον κρατικό προsπολογι-
σµό και τα κοινοτικά ταµεία

στους τραπεζίτες, εφοπλιστές, βιο-
µήχανους, που µόνο στις ελβετικές
τράπεζες έχουν πάνω από 600 δισ.
ευρώ. 

Συνάδελφοι, η κατάσταση στην
ΠΕΝΕΝ µπορεί να αλλάξει. Είναι
στο χέρι µας να πετάξουµε τους αν-
θρώπους των εφοπλιστών έξω από
το σωµατείο µας. Το αποτέλεσµα
των εκλογών δεν είναι «νόµιµο»
στη συνείδησή µας, είναι αποτέλε-
σµα βίας και νοθείας από τους εφο-
πλιστές και τα άθλια «τσιράκια»
τους. 

Καλούµε όλους τους ναυτεργά-
τες να συµµετέχουν ενεργά στις κι-
νητοποιήσεις της «Επιτροπής
Ανέργων Ναυτεργατών».

Πειραιάς, 21 Μάρτη 2011
Αγωνιστικός Συνδυασµός Ναυτών

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ  ΝΑΥΤΩΝ

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ – ΝΑΤ
Κολοκοτρώνη 99 (3ος οροφ.) - Πειραιάς - ΤΚ: 185 35
Τηλ/Φαξ: 210  4137271 – e-mail: pesnat@hotmail.gr 

Τα νέα κυβερνητικά µέτρα δεν
είναι ούτε «έκτακτα» ούτε

«προσωρινά», είναι η πολιτική της
Ευρωπαgκής Ένωσης, του Μάα-
στριχτ και της Λισσαβόνας, αντί-
στοιχα µέτρα υλοποιούνται και στις
υπόλοιπες χώρες, που δεν έχουν
υψηλά ελλείµµατα.

Την ώρα που, µαζί, νεοφιλελεύ-
θεροι και σοσιαλδηµοκράτες, «σύµ-
µαχοι», «αγορές» και «οίκοι»,
λεηλατούν και τα τελευταία υπο-
λείµµατα του λαrκού µόχθου,
τα    καταγεγραµµένα επίσηµα στοι-
χεία µαρτυρούν τον συσσωρευµένο
πλούτο των εφοπλιστών, τραπεζιτών
και µεγαλοεπιχειρηµατιών, που κοι-
νωνικοποιούν τα χρέη τους και πε-
ριφρουρούν τα κέρδη τους µε την
εξαγωγή τους στα θησαυροφυλάκια
της Ελβετίας και αλλού.

Είναι προκλητικό να επικαλού-
νται τον πατριωτισµό των εργαζοµέ-
νων, αυτοί που έχουν εκχωρήσει
ήδη κυριαρχικά δικαιώµατα της
χώρας µας στο ΝΑΤΟ, την Ε.Ε., τις
ΗΠΑ και παραδίδουν τη δηµόσια
περιουσία στους ιδιώτες «επενδυ-
τές», τα µονοπώλια. Ο πατριωτισµός
της εργατικής τάξης, του λαού, είναι
να πουν: 

Καµιά θυσία για την πλουτο-
κρατία την κρίση να πληρώσει η
ολιγαρχία

Απαιτούµε την άµεση άρση της

επιστράτευσης των ναυτεργατών
και την κατάργηση του αντιδηµο-
κρατικού αυτού µέτρου, που επιβά-
λει την αναγκαστική εργασία για τα
κέρδη των εφοπλιστών και του µε-
γάλου κεφαλαίου.

∆ Ι Ε Κ ∆ Ι Κ Ο Υ Μ Ε :
-1. Κατάργηση του επαίσχυντου
µνηµονίου ν. 3845/2010 και του
αντιασφαλιστικού ν. 3863/2010, που
κόβουν ∆ώρα Χριστουγέννων –
Πάσχα, Επίδοµα Αδείας από τις συ-
ντάξεις, που µειώνονται ακόµη πε-
ρισσότερο µε την παρακράτηση
5-7% για το ΕΑΣ (ΛΑΦΚΑ), και γε-
νικά κατεδαφίζουν τον δηµόσιο χα-
ρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης. 
-2. Κάλυψη 100% από τον κρατικό
προsπολογισµό όλων των ελλειµµά-
των του ΝΑΤ -  ΚΕΑΝ - ΚΑΑΝ -
Εφ’ Άπαξ και των άλλων ασφαλι-
στικών Ταµείων. Αύξηση των εφο-
πλιστικών εισφορών προς το ΝΑΤ.
Κράτος και εργοδοσία να δώσουν
πίσω τώρα όλα τα κλεµµένα από τα
ασφαλιστικά Ταµεία. 
-3. Αποκλειστικά ∆ηµόσια και ∆ω-
ρεάν Υγεία – Πρόνοια για όλους,
χωρίς συµµετοχή στα φάρµακα και
τις εξετάσεις. Να αξιοποιηθεί,
χωρίς τη σύµπραξη ιδιωτών, το Ναυ-
τικό Νοσοκοµείο στα Μελίσσια και
να συνδυασθεί µε την προληπτική
ιατρική και τις επαγγελµατικές
ασθένειες.
-4. Αυξήσεις τώρα 15% σε όλες τις
συντάξεις. Κατώτερη σύνταξη 1.120
ευρώ. Αναπροσαρµογή όλων των
συντάξεων στο 80% του συνολικού
ποσού που γίνονται κρατήσεις. Να
υπαχθούν στις διατάξεις του ν.
3075/2002, όλοι οι  συνταξιούχοι
ναυτεργάτες, που αποκλείονται από
το δικαίωµα προσαύξησης της σύ-

νταξής τους. 
-5. Αφορολόγητο 40.000 ευρώ και
κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαr-
κής κατανάλωσης. Καµιά διακοπή
σε ηλεκτρικό, νερό και σταθερό τη-
λέφωνο, επίδοµα θέρµανσης 500
ευρώ και δωρεάν εισιτήρια το πρωί
στις αστικές συγκοινωνίες για τους
συνταξιούχους, τους άνεργους κ.α.
ευπαθείς οµάδες.
-6. Κατάργηση του καταστροφικού
κανονισµού 3577/92 της Ευρωπαr-
κής Ένωσης περί απελευθέρωσης
της ακτοπλοAας, που ερηµώνει τα
νησιά και εξοντώνει τους ναυτεργά-
τες. Κατάργηση των εγκριτικών
πράξεων και όλων των αντιναυτερ-
γατικών νόµων, που επιβάλλουν την
ανασφάλιστη και µαύρη εργασία
στα πλοία.  
-7. Πλειοψηφία των ναυτεργατών
και των συνταξιούχων στα ∆.Σ. του
ΝΑΤ, του Ο.Ν. κ.λπ. Ταµείων. Κά-
λυψη όλων των κενών θέσεων για-
τρών και νοσηλευτικού προσωπικού
του Οίκου Ναύτου. Πρόσληψη µόνι-
µου προσωπικού για την κάλυψη
των κενών θέσεων στο ΝΑΤ και µε-
ταφορά των υπηρεσιών του στο νέο
κτίριο. 

Καλούµε όλους τους συνταξιού-
χους ναυτεργάτες σε γενικό ξεση-
κωµό ενάντια στην αντιλαgκή
πολιτική, σε ταξικό αγώνα µε το Πα-
νεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, το
ΠΑΜΕ, για τις ανάγκες του σήµερα
αλλά και την προοπτική για έναν
άλλο δρόµο ανάπτυξης, που να υπη-
ρετεί τις κοινωνικές ανάγκες και όχι
τα κέρδη των κεφαλαιοκρατών. 

Πειραιάς, 30 Μάρτη 2011
Με εντολή του Σώµατος

ο Πρόεδρος της Γ.Σ.
ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΕ ΑΛΛΑ 2 ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ Η Γ. Σ.: 
ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΖΕΙ 

ΤΗΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ
ΣΤΗ ΛΙΒΥΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ 

ΤΗΝ ΑΠΕΜΠΟΛΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΑΠΑΙΤΕΙ  ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ  

ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

Ι Α Π Ω Ν Ι Α :
σεισµός, τσουνάµι, πυρηνικά…

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ

(Συνέχεια από τη σελ. 1)
Σοβαρό κίνδυνο για την υγεία τους αντιµετωπί-

ζουν και οι ναυτεργάτες των πλοίων που βρέθηκαν
ή θα προσεγγίσουν σε λιµάνια της περιοχής, κίν-
δυνος που γίνεται σοβαρότερος λόγω της απαρά-
δεκτης αντιµετώπισης της κατάστασης από τις
αρµόδιες υπηρεσίες και αρχές της χώρας µας. 

Άµεση ήταν η αντίδραση των ταξικών ναυτερ-
γατικών σωµατείων ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ – ΠΕ-
ΕΜΑΓΕΝ, που σε δελτίο Τύπου 18 Μάρτη 2011
τονίζουν:

«Οι οδηγίες που δίνονται στα πληρώµατα των
πλοίων και στις εφοπλιστικές εταιρείες είναι ασα-
φείς και εκθέτουν ναυτεργάτες και πλοία σε κίν-
δυνο.

Ζητάµε την αποµάκρυνση των πλοίων και των
ναυτεργατών από την περιοχή, µέχρι να προσδιο-
ριστεί από έγκυρους κύκλους, ∆ιεθνείς Αρχές Ατο-
µικής Ενέργειας ότι δεν µετατρέπονται οι
ναυτεργάτες, οι εργαζόµενοι σε πειραµατόζωα µε
σκοπό το εµπορικό κέρδος.

Να επαναλάβουµε ότι πρέπει να γίνουν σαφείς
οι οδηγίες και να αποσυρθεί το απαράδεκτο κεί-
µενο «Οδηγίες προς τα πληρώµατα Ελληνικών
Πλοίων».

Εκτεθειµένοι απέναντι στους ναυτεργάτες πο-
λιτική ηγεσία και υπηρεσίες του ΥΘΥΝΑΛ µε διορ-
θωτική οδηγία επιχειρούν να κατευνάσουν τις
αντιδράσεις των ναυτεργατών, επιβεβαιώνοντας
την καταγγελία των ταξικών ναυτεργατικών σωµα-
τείων, που επανερχόµενα µε νέο δελτίο Τύπου,
στις 21 Μάρτη, καταγγέλλουν:

«Η διορθωτική δήλωση στις 18/03/2011 του
ΥΘΥΝΑΛ/∆ΝΕΡ, της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµι-
κής Ενέργειας για αποµάκρυνση των πλοίων σε
ακτίνα 80 km από τον πυρηνικό σταθµό
FUKUSHIMA DALICHI στην Ιαπωνία, σε σχέση µε
τις οδηγίες αντιµετώπισης του προβλήµατος από
τα πληρώµατα των πλοίων στις 17/03/2011, ανα-
δεικνύει την προχειρότητα αντιµετώπισης των σο-
βαρών κινδύνων που έχουν δηµιουργηθεί λόγω
του πυρηνικού ατυχήµατος.

Επαναλαµβάνουµε την θέση µας για αποµά-
κρυνση των πλοίων και των ναυτεργατών από την
περιοχή µέχρι να προσδιοριστεί η ασφάλεια από
έγκυρους κύκλους, διεθνείς αρχές ατοµικής ενέρ-
γειας και να µην µετατραπούν οι ναυτεργάτες, οι
εργαζόµενοι σε πειραµατόζωα µε σκοπό το εµπο-
ρικό κέρδος.»

Είναι γελασµένα τα θρασύδειλα «τσιράκια» των εφοπλιστών αν νοµίζουν ότι µε τη βία και τον αυταρχισµό 
θα αντιµετωπίσουν την πάλη των ναυτεργατών, ότι θα βάλουν στο γύψο το ταξικό συνδικαλιστικό κίνηµα

ΝΑΥΤΙΚΑ ...ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
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Κρατούµενοι για ναρκωτικά
στη Βενεζουέλα

Υπό κράτηση πάνω στο πλοίο εξακολου-
θεί να βρίσκεται, από τις 8 του Μάρτη 2011,
στο λιµάνι Χοσέ της Βενεζουέλας, το πλή-
ρωµα του πλοίου «MARIA L», στα ύφαλα του
οποίου είχαν εντοπιστεί, 8 του Μάρτη, 353
δέµατα ναρκωτικών συνολικού βάρος 418
κιλών.

Σύµφωνα µε την πλοιοκτήτρια εταιρεία
ανακρίνεται το πλήρωµα, που αποτελείται
από 12 Έλληνες, 1 Ρώσο, 1 Ουκρανό, 3 Χι-
λιανούς και 3 Ινδονήσιους, ενώ η διαδικασία
αναµένεται να διαρκέσει περίπου 45 ηµέρες.
Το λιµάνι προορισµού ήταν το Terneuzen Ολ-
λανδίας και στη συνέχεια το Immigram της
Μεγάλης Βρετανίας. 

Τον έλεγχο πραγµατοποίησαν δύτες, κατ'
απαίτηση της διεύθυνσης του λιµανιού και
σύµφωνη γνώµη της εταιρείας. Επίσης, πραγ-
µατοποιήθηκε έλεγχος στους χώρους και τις
καµπίνες του πλοίου, καθώς και στο πλή-
ρωµα, χωρίς να βρεθούν άλλες ύποπτες συ-
σκευασίες.

Αντίστοιχο περιστατικό είχε συµβεί πριν
ενάµισι χρόνο και στο Δ/Ξπλοιο «ASTRO
SATURN», της εταιρείας «Kristen» του εφο-
πλιστή Ι. Αγγελικούση,  που φυγάδευσε το
πλοίο αφήνοντας κρατούµενους τον πλοίαρχο
και τον υποπλοίαρχο και εξ αιτίας αυτού του
γεγονότος η εταιρεία µετονοµάσθηκε σε
«Maran».

««ΑΑττζζέέννττηηςς»»  ττωωνν  εεφφοοππλλιισσττώώνν
οο  υυπποουυρργγόόςς  ΘΘΥΥΝΝΑΑΛΛ

Ως ατζέντης των εφοπλιστών πήγε στο
6ήµερο ταξίδι στην Κίνα ο ΥΘΥΝΑΛ κ. Γ.
Διαµαντίδης, προκειµένου να εξασφαλίσει τις
ευνοϊκές συµφωνίες που  «γεµίζουν» τα σε-
ντούκια των εφοπλιστών µε νέα κέρδη

Συγκεκριµένα η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ
εξασφάλισε για τους εφοπλιστές 10 δισ. ευρώ
ζεστού χρήµατος, προκειµένου να θωρακί-
σουν την κερδοφορία τους, κατασκευάζοντας
τζάµπα καράβια στα κινεζικά ναυπηγεία, ενώ
την ίδια ώρα τα ελληνικά ναυπηγεία βρίσκο-
νται σε τροχιά διάλυσης. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι την ίδια ώρα µε
βάση σχετικό «φιρµάνι» που εξέδωσε η ΕΕ, η
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ µε απόφασή της την
οποία υπερψήφισε και η ΝΔ, έκλεισε για 15
χρόνια το µεγαλύτερο µέρος των Ναυπηγείων
Σκαραµαγκά, αυτό που αφορά τις επισκευές
και κατασκευές εµπορικών πλοίων. δίνοντας
έτσι και τη χαριστική βολή σε βάρος της Ναυ-
πηγοεπισκευαστικής Ζώνης, της οποίας η
λειτουργία εξαρτάται άµεσα από τα Ναυπη-
γεία Σκαραµαγκά.

ΤΤοο  σσκκαασσαανν  σσαα  λλααγγοοίί……
µµππρροοσσττάά  σσττηηνν  ππρρόότταασσηη  µµοοµµφφήήςς

Έντροµοι µπροστά στην πρόταση µοµφής
και τη διαφαινόµενη καταψήφιση του ανύπαρ-
κτου απολογισµού δράσης, για την αντιµετώ-
πιση των οξυµένων προβληµάτων των
συνταξιούχων µηχανικών, η διοίκηση της
ΠΕΣΜΕΝ ακολουθούµενη από τον πρόεδρο
της Γενικής Συνέλευσης επέλεξαν το δρόµο
της φυγής, νοµίζοντας πως έτσι θα ξεφύγουν
από το ξέσπασµα οργής, που έχει προκαλέσει
η άγρια αντιλαϊκή επίθεση, την οποία υπερα-
σπίζονται µαζί µε το σινάφι του εργοδοτικού
κυβερνητικού συνδικαλισµού.

Τα παραπάνω προκύπτουν από δελτίο
Τύπου - καταγγελία, που µας επέδωσε ο
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΕ-
ΣΜΕΝ, στο οποίο µεταξύ των άλλων αναφέ-
ρει: 

Καλούµε τους συναδέλφους συνταξιού-
χους µηχανικούς να γραφτούν στο σωµατείο
µας και να παλέψουν για την ανατροπή της δι-
οίκησης και εκλογής νέας, που θα είναι κοντά
στα προβλήµατα, κοντά στους µηχανικούς.

Μπορούµε να αναχαιτίσουµε την επίθεση
του κεφαλαίου, της κυβέρνησης, της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, των πολιτικών – συνδικαλι-
στικών δυνάµεων του ευρωµονόδροµου, µαζί
µε τους ναυτεργάτες την εργατική τάξη, τα
λαϊκά στρώµατα, τη νεολαία, το ΠΑΜΕ.
ΟΟίίκκοοςς  ΤΤααλλααιιππωωρρίίααςς  οο  ΟΟΝΝ  ΧΧίίοουυ

Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι
ασφαλισµένοι του Οίκου Ναύτου στη Χίο,
όπου 2 θεράποντες ιατροί καλούνται να εξυ-
πηρετήσουν 14.000 ασφαλισµένους και άλλες
3.000 το καλοκαίρι,  τονίζει σε ανοιχτή επι-
στολή - καταγγελία προς τον Οίκο Ναύτου ο
καπτα-Νίκος Γιόµελος, πρώην πρόεδρος της
Ένωσης συνταξιούχων ΝΑΤ Χίου και προ-
σθέτει:

Μόνο τους µέληµα ήταν και είναι από τη
µια η µείωση των δαπανών και από την άλλη
να προετοιµάζουν το έδαφος για το ΤΕΛΟΣ
του Οίκου Ναύτη. Διαµαρτυρόµαστε και κα-
ταγγέλλουµε τους υπεύθυνους του Οίκου
Ναύτου και την κυβέρνηση:

Για την εκ προθέσεως µείωση του Διοι-
κητικού προσωπικού και τη διακοπή λειτουρ-
γίας του ΠΟΝ Βροντάδου,  Για πράξεις και
παραλείψεις µε αποτέλεσµα να παραµείνουν
µόνο 2 θεράποντες ιατροί και να εργάζονται
υπό πίεση και µεγάλη ένταση. 

Γι αυτό µονόδροµος είναι η απόφασή µας
για υπεράσπιση και αποκατάσταση των δικαι-
ωµάτων µας. Αν δεν κινητοποιηθούµε δυνα-
µικά και µαχητικά, τότε, θα µας λιώσουν στα
ρεµέζα µας, καταλήγει ο παλαίµαχος ναυτερ-
γάτης.

ΝΝΑΑΥΥΤΤΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΩΩΜΜΑΑΤΤΑΑΝΝΑΑΥΥΤΤΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΩΩΜΜΑΑΤΤΑΑ

Συνέχεια από τη σελ. 1)
ΕΕ∆ΥΕ: Οχι στη 

στρατιωτική επέµβαση
Με ανακοίνωσή της η Ελλη-

νική Επιτροπή για τη ∆ιεθνή
Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕ∆ΥΕ)
καλεί τις Επιτροπές Ειρήνης και
ολόκληρο τον λαό µας σε επαγρύ-
πνηση, συντονισµό και συµµετοχή
σε κάθε αντιιµπεριαλιστική κινη-
τοποίηση για να ενώσουµε όλοι
µαζί τις φωνές µας και να απαιτή-
σουµε:

Να σταµατήσει κάθε είδους
συµµετοχή στον νέο ιµπεριαλι-
στικό πόλεµο.

Να κλείσει έστω και τώρα, την
τελευταία στιγµή, η βάση της Σού-
δας και όλες οι άλλες ξένες βάσεις,
όπου υπάρχουν.

Να αποδεσµευτεί η χώρα µας
από όλους τους ιµπεριαλιστικούς
οργανισµούς ΝΑΤΟ και ΕΕ.

Να µην γίνει εγκατάσταση του
αντιπυραυλικού συστήµατος των
ΗΠΑ-ΝΑΤΟ στην περιοχή και φυ-
σικά καµιά συµµετοχή της Ελλά-
δας σε κανέναν ιµπεριαλιστικό
πόλεµο.

Να επιστρέψουν όλες οι στρα-
τιωτικές και αστυνοµικές δυνάµεις
που βρίσκονται εκτός συνόρων,
στο Αφγανιστάν, στο Κόσσοβο και
σε άλλες "ειρηνευτικές αποστολές"
των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ κατά των
λαών.
ΠΑΜΕ:  Ούτε γη ούτε νερό
στους φονιάδες των λαών

Το Πανεργατικό Αγωνιστικό
Μέτωπο (ΠΑΜΕ) καταγγέλλει
στην εργατική τάξη της χώρας µας,
την επέµβαση των ιµπεριαλιστών
µε µπροστάρη την ΕΕ, τη Γαλλία
και τη Βρετανία, ενάντια στο λαό
της Λιβύης.

Ούτε γη ούτε νερό στους φο-
νιάδες των λαών. Καµιά εµπλοκή
της χώρας µε στρατιωτικά µέσα
και Έλληνες φαντάρους. Να κλεί-
σει τώρα η βάση της Σούδας, να µη
δοθεί κανένας ελληνικός χώρος,
είτε αφορά τη στεριά, τη θάλασσα
ή τον αέρα, στο νέο µακελειό.

Οι εργάτες έχουν υποχρέωση

να δυναµώσουν την ταξική πάλη,
να αναπτύξουν δράση κατά των
ιµπεριαλιστών, να ορθώσουν µέ-
τωπο κατά του κεφαλαίου που κα-
ταπατά τα εργατικά - λαrκά
δικαιώµατα και στηρίζει  τα συµ-
φέροντα του µε τους δολοφονικούς
σχεδιασµούς των ΗΠΑ, του
ΝΑΤΟ και της Ευρωπαrκής Ένω-
σης.

Παλλαgκή καταδίκη
Με µαζικές συγκεντρώσεις και

πολύµορφες κινητοποιήσεις, που
διοργανώνουν οι Γραµµατείες
ΠΑΜΕ - ΠΑΣΥ - ΟΓΕ - ΠΑΣΕΒΕ
- ΜΑΣ - ΕΕ∆ΥΕ  -  ΕΕ∆∆Α, ο ελ-
ληνικός λαός εκφράζει καθηµε-
ρινά την εναντίωσή του στην
επέµβαση των ιµπεριαλιστών στη
Λιβύη και στη συµµετοχή της ελλη-
νικής         κυβέρνησης. 

Την επέµβαση των ιµπεριαλι-
στών δυνάµεων στη Λιβύη και τη
συµµετοχή της ελληνικής κυβέρνη-
σης καταγγέλλουν µε ανακοινώ-
σεις και ψηφίσµατά τους
εκατοντάδες πρωτοβάθµια και
δευτεροβάθµια συνδικάτα και
άλλοι µαζικοί φορείς. 

∆ιεθνιστική αλληλεγγύη
71 Κοµµουνιστικά και Εργα-

τικά Κόµµατα απ’ όλο τον κόσµο,
σε κοινή ανακοίνωσή τους µε
πρωτοβουλία του ΚΚΕ, καταδικά-
ζουν την επίθεση και απαιτούν να
σταµατήσει τώρα η ιµπεριαλι-
στική επέµβαση στη Λιβύη.

Τη στρατιωτική επίθεση των
ιµπεριαλιστών κατά της Λιβύης
καταδικάζει η Παγκόσµια Συνδι-
καλιστική Οµοσπονδία (ΠΣΟ),
και τονίζει: Είναι υποκριτές και
ψεύτες! Γιατί δεν πράττουν το ίδιο
για τα ψηφίσµατα του ΟΗΕ σχε-
τικά µε το ζήτηµα της Κύπρου και
της  Παλαιστίνης; Γιατί δεν κάνουν
το ίδιο για την εφαρµογή των ψη-
φισµάτων του ΟΗΕ, για να σταµα-
τήσει ο αποκλεισµός κατά της
Κούβας;

Απαιτούµε την άµεση παύση
της στρατιωτικής επίθεσης κατά
της Λιβύης. 

ΑΛΕΚΑ  ΠΑΠΑΡΗΓΑ:
«Τι να πω, φρίκη! Την ώρα που

γίνεται πόλεµος σε βάρος ενός λαού,
συζητάµε για την ανάπτυξη του του-
ρισµού στην Ελλάδα και την ευκαι-
ρία που δίνει ο πόλεµος...» σχολίασε
η ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Αλ. Παπαρήγα
κατά τη διάρκεια σχετικής συζήτη-
σης, που έγινε ύστερα από αίτηµα
του Κόµµατος και µεταξύ των άλλων
υπογράµµισε:

Μας είπατε ότι γίνεται ένας πό-
λεµος που είναι κάτω από τις αρχές
του διεθνούς δικαίου. Τώρα, ποιο
είναι αυτό το διεθνές δίκαιο; Έχει
γίνει λάστιχο. Αυτό το διεθνές δί-
καιο, που το υποστηρίζετε, γιατί δεν
το χρησιµοποιείτε για να λυθεί το Κυ-
πριακό, το Παλαιστινιακό, πάνω απ'
όλα το Αιγαίο; 

Γιατί γίνεται ο πόλεµος στη
Λιβύη; Τώρα ανακαλύψατε τη δικτα-
τορία του Καντάφι; Του δικού σας
φίλου; 

Όταν ο Καντάφι άνοιξε τις πόρ-
τες -ο δικός σας Καντάφι, όχι ο δικός
µας- στην Κίνα, την Ινδία για τις
πηγές ενέργειας, όταν έδειξε τη φι-
λοδοξία να γίνει ηγετική δύναµη σε
αφρικανικό επίπεδο, τώρα λοιπόν
θέλετε να του κόψετε το κεφάλι.

Την Ελλάδα την προσφέρατε,
µπάτε σκύλοι αλέστε είναι αυτή τη
στιγµή η Ελλάδα κι αφήστε ότι δεν
προσφέρετε... Χωρίς την Ελλάδα, δε
θα µπορούσε να γίνει και ο πόλεµος
στη Γιουγκοσλαβία και ο πόλεµος
στο Ιράκ, ούτε τώρα ο πόλεµος στη
Λιβύη. 

Απ' αυτή την άποψη, να το ξεκα-
θαρίσουµε, είστε επικίνδυνοι. Θα
έρθει η στιγµή που ο ελληνικός λαός
-ο λαός, όχι τα µονοπώλια-, θα πλη-
ρώσει ακριβά τη συµµετοχή σας σε
αυτούς τους πολέµους. Αλλά εµείς θα
παλέψουµε για να το πληρώσετε
εσείς ακριβά.

«Εθνικά συµφέροντα» βάφτισε
τα συµφέροντα των ιµπεριαλιστών
και των πολυεθνικών ο πρωθυπουρ-
γός Γ. Παπανδρέου, ο οποίος µε το
φερετζέ του καπιταλιστικού «διε-
θνούς δικαίου» προσπάθησε να
υπερασπιστεί την επέµβαση, απαριθ-
µώντας επί της ουσίας τα κέρδη που
θα αποκοµίσει η ντόπια αστική τάξη
από το µακέλεµα του λαού της Λι-
βύης, ενώ κάνοντας το µαύρο άσπρο
ισχυρίσθηκε ότι η εµπλοκή της Ελλά-
δας γίνεται για να αποφευχθούν και-
νούριες µεταναστευτικές ροές!

Με πάθος στο πλευρό της κυβέρ-
νησης τοποθετήθηκε ο αντιπρόεδρος
της Ν∆, ∆. Αβραµόπουλος (ο Αντ.
Σαµαράς έλειπε στις Βρυξέλλες),
επισηµαίνοντας µάλιστα ότι το Συµ-
βούλιο Ασφαλείας καθυστέρησε να
καταλήξει στην απόφαση επέµβασης
και αξιώνοντας  ταχεία «διεκπεραί-
ωση» της επέµβασης, ενώ κυνικά
είπε ότι µε τη συµµετοχή της Ελλάδας
στο µακελειό προστατεύεται ο τουρι-
σµός!

Με κούφια αντιαµερικανική δη-
µαγωγία, ο πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ. Γ.
Καρατζαφέρης, κάλεσε την κυβέρ-
νηση να διαπραγµατεύεται καλύτερα
τα ανταλλάγµατα για την ντόπια
πλουτοκρατία από τη συµµετοχή σε
ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις. 

Αντίθετος στην ελληνική εµπλοκή
στην επέµβαση στη Λιβύη, δήλωσε ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλ. Τσίπρας,
αλλά καλλιεργώντας αυταπάτες περί
«καλών» και «κακών» ιµπεριαλιστών
κάλεσε την κυβέρνηση να αξιοποιή-
σει άλλες ιµπεριαλιστικές κολεγιές.

Σον Μ. Καντάφι επέρριψε την
ευθύνη της επέµβασης o  Φ. Κουβέ-
λης, από τη «∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙ-
ΣΤΕΡΑ», αθωώνοντας πλήρως τον
ιµπεριαλισµό και τις πραγµατικές
στοχεύσεις του νέου αιµατοκυλίσµα-
τος που προκαλεί.  

Αυταπάτες καλλιεργούν 
οι οπορτουνιστές 

Επικίνδυνοι για το λαό 
ΠΑΣΟΚ  - Ν∆ - ΛΑ.Ο.Σ.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΛΙΒΥΗ

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

Ηόξυνση των
προβληµά-

των που αντιµε-
τωπίζουν από τα
πρώτα τους βήµατα οι εκπαιδευόµενοι
στις ΑΕΝ, όπως και οι µετεκπαιδευό-
µενοι στο ΚΕΣΕΝ, είναι αποτέλεσµα
της        αντιλαrκής πολιτικής, της αντα-
γωνιστικότητας και κερδοφορίας του
κεφαλαίου, που υπηρετούν οι   κυβερ-
νήσεις Ν∆ – ΠΑΣΟΚ, οι         πολιτικές
και συνδικαλιστικές δυνάµεις του Ευ-
ρωµονόδροµου, οικο-
δοµούν τον εργασιακό
µεσαίωνα µε εργάτες
χωρίς δικαιώµατα.

Είναι η πολιτική
που προωθεί τις εργα-
σιακές ανατροπές,την
υπονόµευση της κοινω-
ν ι κ ο α σ φ α λ ι σ τ ι κ ή ς
προστασίας, της ολοµέ-
τωπης επίθεσης του κε-
φαλαίου στο σύνολο
των δικαιωµάτων της
εργατικής λαrκής οικο-
γένειας. 

Αντίστοιχα και στην
ναυτιλία,   επιδιώκουν σε όλες τις κα-
τηγορίες πλοίων, την αντικατάσταση
των          ναυτεργατών µε συγκροτη-
µένα δικαιώµατα από χαµηλόµισθους,
ανασφάλιστους, χωρίς συνδικαλιστικά
δικαιώµατα, θύµατα των δουλεµπορι-
κών κυκλωµάτων από όποια χώρα και
αν προέρχονται, για την ενίσχυση της
κερδοφορίας του εφοπλιστικού κεφα-
λαίου.

Αποτελεί κοροrδία και εµπαιγµό
όταν οι εφοπλιστές  διατυπώνουν σε
µελέτη τους ότι «λείπουν 4.100 Έλλη-
νες αξιωµατικοί από τα ελληνικά κα-
ράβια» και για να λυθεί το πρόβληµα

«θα πρέπει να εισάγονται κατ’ έτος
στις ΑΕΝ 1.130 Πλοίαρχοι και 870
Μηχανικοί» και την ίδια στιγµή να µη
προσλαµβάνουν τους δόκιµους των
ΑΕΝ, που περιπλανιόνται για την
πραγµατοποίηση των εκπαιδευτικών
ταξιδιών τους, χάνουν χρονιές, εγκα-
ταλείπουν τις σχολές.

Ενδεικτική εικόνα της κατάστασης
που επικρατεί είναι τα στοιχεία σχε-
τικά µε το πόσοι σπουδαστές µπαίνουν
στις ΑΕΝ και πόσοι ολοκληρώνουν τις
σπουδές τους στα 4 χρόνια φοίτησης.
��  Το 2003 εισήχθησαν 685 Πλοίαρχοι
και 530 Μηχανικοί, σε σύνολο 1215.
��  Το 2007 αποφοίτησαν 147 (21,4%)
Πλοίαρχοι και 48 (9%) Μηχανικοί. 

Ταυτόχρονα στην ετήσια γενική
συνέλευση της ΕΕΕ προτείνουν την
διάλυση της δηµόσιας ναυτικής εκπαί-
δευσης µε την θέση για «ολοκλήρωση
των θεσµικών εκείνων διαδικασιών
που θα ανοίξουν τον δρόµο στην ανά-

πτυξη ενός σύγ-
χρονου δικτύου
ιδιωτικών ναυτι-
κών σχολών, και

θα  δώσουν  νέα δυναµική, τόσο ποιο-
τική όσο και ποσοτική, στην εν γένει
ναυτική εκπαίδευση. Και µάλιστα σε
περίοδο  που το κράτος  αναγκάζεται
εκ των πραγµάτων, να µετακυλύει
βάρη  στην ιδιωτική πρωτοβουλία».

Στην ίδια αντιναυτεργατική ρότα
και στο φαγοπότι ευρωπαrκών κονδυ-

λίων στα πλαίσια του
προγράµµατος «δια βίου
µάθηση – Leonardo
da Vinci» εξελίσσεται
και η συνεργασία µεταξύ
Πανεπιστηµίου Αιγαίου
µε το 1ο Εσπερινό
ΕΠΑΛ  Αιγάλεω και
της ιδιωτικής σχολής
Athens Information
Technology της INTRA-
COM, µε πρόσχηµα
«την βελτίωση των επι-
κοινωνιακών γλωσσικών
δεξιοτήτων των ναυτι-
κών στην Αγγλική

γλώσσα, από το γεγονός ότι τα σηµε-
ρινά πληρώµατα των πλοίων είναι πο-
λυεθνικά  µε στοιχειώδεις γνώσεις
της διεθνούς Αγγλικής γλώσσας»

Ο αγώνας είναι ενιαίος και ταξι-
κός, για το δικαίωµα στην µόρφωση,
την εργασία, την κοινωνικοασφαλι-
στική προστασία τα  συνδικαλιστικά
δικαιώµατα, ενάντια στην πολιτική
των δυνάµεων του κεφαλαίου, που µε
πρόσχηµα και την καπιταλιστική
κρίση, επιδιώκουν την χειροτέρευση
της κατάστασης της εργατικής τάξης,
των ναυτεργατών, των εργαζοµένων.

Ηκατάσταση που βιώνουµε στις
Ναυτικές Ακαδηµίες διαρκώς χει-

ροτερεύει, που καλούµαστε εµείς και
οι γονείς µας να αντέξουµε. 

Είµαστε σε σηµείο που αναγκαζό-
µαστε να προµηθευτούµε µόνοι µας  και
τα βασικά για την συνέχιση των σπου-
δών µας. Έχουν πάρει τραγικές δια-
στάσεις τα προβλήµατα µε τις ελλείψεις
καθηγητών, τα  βιβλία, τα εργαστήρια,
που είναι συνέχεια της κατάστασης όλα
τα προηγούµενα χρόνια. Έχουµε ζήσει
να       παρατείνονται εξάµηνα, να αγο-
ράζουµε φωτοτυπίες, να µην µπορούµε
να ερχόµαστε στην σχολή γιατί δεν
υπάρχει η στοιχειώδη µέριµνα. 

Πολύ σηµαντικό είναι το ζήτηµα
που προκύπτει µε  σπουδαστές που
µόλις επέστρεψαν από το δεύτερο εκ-
παιδευτικό τους ταξίδι δεν µπορούν να
εγγράφουν στην σχολή επειδή χρω-
στούν µερικές µέρες υπηρεσία µε συνέ-
πεια να µην µπορούν να συνεχίζουν
κανονικά τις σπουδές τους. Για τους συ-
ναδέλφους που είναι για το Α’ εκπαι-
δευτικό ταξίδι η περιπλάνηση και η
αβεβαιότητα για µη έγκαιρη ναυτολό-
γηση τους απαγοητεύει.

Ως που θα πάει αυτή η κατάσταση,
πόσα µπορούµε εµείς οι σπουδαστές/
τριες να ανεχτούµε ακόµα;

Τεράστιο πρόβληµα αντιµετωπίζουν
και οι καθηγητές µας, που δεν έχουν
πληρωθεί ένα εξάµηνο ενώ έχει κατα-
τεθεί το ποσό για της ανάγκες της
σχολής από το  Κεφάλαιο Ναυτικής Εκ-
παίδευσης (Κ.Ν.Ε). 

Η διοίκηση και  το ΥΘΥΝΑΛ συνε-

χίζει να κοροrδεύει αυτούς και εµάς, ότι
τάχα τα προβλήµατα είναι ειδικά για τις
σχολές µας, ενώ το ίδιο οικονοµικό
πρόβληµα που αντιµετωπίζουν όλα τα
δηµόσια εκπαιδευτικά ιδρύµατα µε
σκοπό την απαξίωση και την πλήρη
υποβάθµιση τους, προσφέροντας την
παιδεία στις ορέξεις του κεφαλαίου για
κέρδος µε την ιδιωτικοποίηση. 

Αν αυτό δεν αντιµετωπιστεί
έγκαιρα θα βρεθούµε µπροστά σε συν-
θήκες πολύ πιο δύσκολες από ότι
έχουµε ζήσει µέχρι τώρα. Θέλουµε κα-
θηγητές και ναυτοδιδάσκαλους, που να
καλύπτουν οργανικές θέσεις µε βάση
τις πραγµατικές ανάγκες των  ακαδη-
µιών, να τους εξασφαλίζεται πλήρη,
σταθερή δουλειά, κατώτερο µισθό
1400 ευρώ.

Συνάδελφοι/σες πρέπει να αντι-
δράσουµε για τα κοινά µας προβλή-
µατα, λύσεις δεν θα βρεθούν από
άλλους για το δικό µας συµφέρον, το
έχουν αποδείξει άλλωστε διαχρονικά
οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ – Ν∆ ότι η πο-
λιτική που εφαρµόζουν ενάντια στην
δηµόσια ναυτική εκπαίδευση- µετεκ-

παίδευση, είναι η ίδια αντιλαrκή πολι-
τική ενάντια στα δικαιώµατα και τα
συµφέροντα των εργατών, ναυτεργα-
τών, σπουδαστών, της λαrκής οικογέ-
νειας. Στους ναυτεργάτες µετά τον
µαζικό διωγµό από τα ποντοπόρα
πλοία, τα τουριστικά, επιδιώκεται και
στην ακτοπλοAα µε την εφαρµογή του
ευρωπαrκού κανονισµού 3577/92 (άρση
καµποτάζ). 

Η δική µας απάντηση, είναι στην ορ-
γάνωση, συσπείρωση δυνάµεων στην
Επιτροπή Αγώνα Σπουδαστών ΑΕΝ,
να συνεχίσουµε τον αγώνα για τα δι-
καιώµατα µας, να κατακτήσουµε αιτή-
µατα για µια καλύτερη ζωή που την
αξίζουµε όλοι.  Συµπόρευση τώρα µε το
ταξικό εργατικό κίνηµα, µε τις δυνάµεις
του ΠΑΜΕ.

ΑΓΩΝΑΣ ΡΗΞΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΤΑΙ 

ΜΕ ΠΑΛΗ ΤΑΞΙΚΗ

Οι σηµερινοί µε τους αυριανούς ναυτεργάτες 
πρέπει να συναντηθούν στον αγώνα ενάντια 

στα µέτρα που εφαρµόζονται, κόντρα 
στις δυνάµεις του κεφαλαίου,  που βάζουν 

ταφόπλακα στις ζωές µας

Στο πλευρό των
ιµπεριαλιστών

οι εργατοπατέρες

Ενώ συνεχίζονται οι να-
τοrκοί βοµβαρδισµοί σε
βάρος του λαού της     Λι-
βύης, η ITUC (∆ιεθνής Συ-
νοµοσπονδία Συνδικάτων)
µε την αισχρή υιοθέτηση της
επιχειρηµατολογίας και των
επιδιώξεων των ιµπεριαλι-
στών παρέχει πλήρη στήριξη
στις κυβερνήσεις των ΗΠΑ
και της Ε.Ε. και µε υποκρι-
σία µιλάει για νοµιµότητα
του πολέµου µε βάση την
απόφαση του ΟΗΕ. 

Η ITUC έχει ιστορία στη
στήριξη των ιµπεριαλιστών.
Τα ίδια έλεγε για τον πό-
λεµο του Βιετνάµ, για τα
πραξικοπήµατα στη Λ. Αµε-
ρική και για τις επεµβάσεις
των ιµπεριαλιστών σε όλες
τις χώρες του πλανήτη. 

Στη χώρα µας η ΓΣΕΕ,
που είναι µέλος της ITUC,
κρατά "σιγήν ιχθύος" στηρί-
ζοντας και µε αυτόν το
τρόπο την κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ. Οι εργαζόµενοι
της χώρας µας να βγάλουν
συµπεράσµατα µε τη στάση
αυτής της διεθνούς συνδικα-
λιστικής οργάνωσης που
µέλος της είναι η ΓΣΕΕ. 

Αναδεικνύονται έτσι οι
δύο γραµµές που υπάρχουν
στο διεθνές και στο ελληνικό
συνδικαλιστικό κίνηµα. 

Από τη µια είναι η
γραµµή του ταξικού κινήµα-
τος που είναι ενάντια στα
µονοπώλια και τους ιµπερια-
λιστές και εκφράζεται από
την ΠΣΟ, και από την άλλη
η γραµµή της στήριξης στα
σχέδια των ιµπεριαλιστών
που εκφράζεται από την
ITUC. 

Ένας ακόµα λόγος για
την επιτυχία της µεγάλης
διεθνιστικής εκδήλωσης που
οργανώνει το ΠΑΜΕ στις 6
Απρίλη στις 6.30 µ.µ. στο γή-
πεδο ΤΑΕ-ΚΒΟ-ΝΤΟ στο
Φαληρικό Όρµο, µε αφορµή
το άνοιγµα του 16ου Παγκό-
σµιου Συνδικαλιστικού Συ-
νεδρίου της ΠΣΟ.

ΚΝΕ

ΑΕΝ

ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ - ΜΕΤΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
∆ιά βίου αµάθεια και εκµετάλλευση

∆ύο χρόνια συµπληρώθη-
καν από τη µέρα που έφυγε
από οντά µας ο αγωνιστής της
θρυλικής ΟΕΝΟ, ∆ΗΜΗ-
ΤΡΗΣ ΚΟΛΙΑΡΑΚΗΣ, που
όπως έλεγε ο ίδιος κατάφερε
να «πραγµατώσει» µία φιλο-
δοξία του: 

«Ως την τελευταία πνοή
της ζωής µου µε βίαιο ή φυ-
σιολογικό θάνατο να φέρνω

τον τίτλο του µέλους του ηρωικού και τιµηµένου ΚΚΕ,
που από την ίδρυσή του πορεύεται σταθερά και αταλά-
ντευτα στην πλατία λεωφόρο της προλεταριακής επανά-
στασης για την λαϊκή κυριαρχία, το σοσιαλισµό και την
σταξική κοινωνία στην Ελλάδα και στον κόσµο».

Στη µνήµη του η αδελφή του Μαρία Κολιαράκη προ-
σφέρει 100 ευρώ στο ΚΚΕ µέσω της ΚΟ Ναυτεργατών.

Στη µνήµη της ΦΩ-
ΤΕΙΝΗΣ-ΦΩΤΟΥΛΑΣ -
ΧΑΜΠΟΥΛΙ∆ΟΥ, πρό-
σφυγα από την Κύπρο,
που έφυγε για το µε-
γάλο ταξίδι, ο γιός της
Μιχάλης Χαµπουλίδης
προσφέρει στην ΚΟ
Ναυτεργατών του ΚΚΕ,
τη «Ν» και την ΠΕΣ-
ΝΑΤ από 50 ευρώ.

***

Στη µνήµη του
ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΙΤΣΙΛΙΑ, ο
αδελφός του Παναγιώ-
της Τσιτσίλιας προ-

σφέρει στη «Ν» 50
ευρώ.

***
Στη µνήµη του ΧΡΙ-

ΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΠΕ∆ΟΥ,
ο γιός του Στέφανος
Πέδος προσφέρει στη
«Ν» 50 ευρώ.

***
Ενίσχυση στη «Ν»

προσέφεραν, επίσης,
οι συνάδελφοι ΣΑΟΥ-
ΣΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας
25 ευρώ, ΜΠΕΛΕΣΗΣ
Νίκος 20 ευρώ και διά-
φοροι ανώνυµοι συνά-
δελφοι 50 ευρώ.
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Με τον προβοκατόρικο τίτλο «Η απερ-
γία της ΠΝΟ αιτία του θανάτου. Αυτή

την απόφαση έδωσε η κ. Τσουρή για το
χαµό 55χρονου στο Αγαθονήσι», δηµοσί-
ευµα της εφηµερίδας «ΡΟ∆ΙΑΚΗ» στις
23/03/2011, αναφέρει ότι σύµφωνα µε έγ-
γραφο που κατέθεσε στη Βουλή η υφυπουρ-
γός ΘΥΝΑΛ κ. Ελπίδα Τσουρή, υπεύθυνοι
για το θάνατο είναι οι ναυτεργάτες, που
πραγµατοποίησαν απεργία στις 23 Φλεβάρη
2011.Οι νησιώτες και οι ναυτεργάτες, όµως,
γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα ότι
πραγµατικοί υπεύθυνοι και για αυτό το θλι-
βερό συµβάν είναι η κυβέρνηση και οι πο-
λιτικές - συνδικαλιστικές δυνάµεις, που
καταδικάζουν τα νησιά στην αποµόνωση,
χωρίς γιατρούς και φάρµακα, για όλη τη
διάρκεια του χρόνου. 

Επιτίθενται µε αυτό το βρώµικο και
προβοκατόρικο τρόπο στο δικαίωµα της
απεργίας, για να προωθούν τον κοινωνικό
αυτοµατισµό ενάντια σε κάθε απεργιακή
κινητοποίηση, για να εξυπηρετούν τα συµ-
φέροντα του κεφαλαίου, των εφοπλιστών.

Αυταπατώνται όσοι πιστεύουν ότι συ-
ντρίβοντας τα εργατικά – λαrκά δικαιώ-
µατα, θα µπορέσουν οι ίδιοι να βγουν
αλώβητοι από την κρίση, όπως επιχειρεί
να περάσει η φαιά προπαγάνδα του µονο-
πωλιακού κεφαλαίου και των ιµπεριαλι-
στικών ενώσεων. 

Τα αποτελέσµατα της άρσης του καµπο-
τάζ στην κρουαζιέρα δεν αφήνουν κανένα
περιθώριο για τέτοιες αυταπάτες, που µετα-
τρέπονται σε εφιάλτες όσο προχωράει η
απελευθέρωση και στην ακτοπλοAα. 

Αυτή η πολιτική δηµιούργησε την καπι-
ταλιστική οικονοµική κρίση και οδηγεί τους
ναυτεργάτες, τους εργαζόµενους στο
κοινωνικό περιθώριο, τα νησιά στην αποµό-
νωση και τους νησιώτες µικροεπιχειρηµα-
τίες στην απελπισία.

Τα ακτοπλοrκά πλοία και όλα τα Μέσα

Μαζικής Μεταφοράς είναι κοινωνικό
αγαθό για το σύνολο του εργαζόµενου λαού
και σαν τέτοια πρέπει να αντιµετωπίζονται. 

Για να προωθηθεί  αυτός ο στόχος απαι-
τείται ο κεντρικός σχεδιασµός, η κοινωνι-
κοποίησή τους, που θα αποτελέσει
βραχίονα οικονοµικής και βιοµηχανικής
ανάπτυξης προς όφελος του εργαζόµενου
λαού. 

Σ’ αυτή την κατεύθυνση στοχεύουν τα
αιτήµατα των απεργιακών κινητοποιήσεων
των ναυτεργατών, των ταξικών δυνάµεων
του ΠΑΜΕ, για  10µηνη στελέχωση – δρο-
µολόγηση των ακτοπλοrκών πλοίων και τους
άλλους δύο µήνες για την αναγκαία συντή-
ρηση τους, στελεχωµένα από ναυτεργάτες
µε συγκροτηµένα δικαιώµατα (ΣΣΕ – κοι-
νωνική ασφάλιση – συνδικαλιστική εκπρο-
σώπηση), µε κάλυψη Α/Κ γραµµών 12µήνες
το χρόνο.

Η συνέχιση του αγώνα µε οργάνωση –
συσπείρωση δυνάµεων σε σύγκρουση και
ανατροπή της αντιλαgκής πολιτικής προς
όφελος της εργατικής λαgκής οικογένειας,
αποτελεί µονόδροµο τόσο για τους ναυτερ-
γάτες όσο και για τους νησιώτες εργαζόµε-
νους, αυτοαπασχολούµενους και µικρούς
επιχειρηµατίες.

Βήµα προς την κατεύθυνση αυτή ήταν
και η αγωνιστική κινητοποίηση που πραγ-
µατοποίησαν 30 Μάρτη τα ταξικά ναυτερ-
γατικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ

- ένωση µαγείρων ΠΕΕΜΑΓΕΝ - ένωση ρυ-
µουλκών ΠΕΠΡΝ – ένωση συνταξιούχων
ΠΕΣ-ΝΑΤ, η Επιτροπή Ανέργων Ναυτερ-
γατών, η Επιτροπή Αγώνα Σπουδαστών
ΑΕΝ και ο σύλλογος Φούρνων Κορσεών,
που ξεκινώντας από την ΠΕΜΕΝ τσάκισαν
την αστυνοµική τροµοκρατία πραγµατοποι-
ώντας τη σύσκεψη ανοιχτά στην οδό Μπου-
µπουλίνας, που όπως και στις 22 Μάρτη είχε
κατακλυσθεί από ένστολους αστυνοµικούς,
και στη συνέχεια ξεχύθηκαν σε µια µαχη-
τική πορεία, που πέρασε από την ΠΝΟ και
τα Γραφεία του οµίλου ΛΟΥΗΣ για να  κα-
ταλήξει στο ΥΘΥΝΑΛ στο Πασαλιµάνι,
όπου βρίσκεται το γραφείο της υφυπουργού
Ελ. Τσουρή.

Εκεί στο ΥΘΥΝΑΛ η υφυπουργός για
να αποφύγει την οργισµένη αντίδραση στην
προβοκάτσια, που αυτή η ίδια κατασκεύ-
ασε, επέλεξε να κατεβάσει τα ρολά του

υπουργείου και αντί να δεχθεί την αντι-
προσωπεία προτίµησε να παρακολουθεί
από τα παραθυρόφυλλα…

Αργότερα την ίδια µέρα η κ. Τσουρή,
µε δελτίο Τύπου δηλώνει ότι τάχα αυτή δεν
είπε τέτοια πράγµατα... και επιχειρεί να
διαψεύσει την καταγγελία των σωµατείων
αλλά το µόνο που πετυχαίνει είναι να επι-
βεβαιώσει πως έχει λερωµένη τη φωλιά
της...

Αυτόν τον φόβο θα τον έχουν µόνιµα
από δω και πέρα οι πολιτικοί – συνδικαλι-
στικοί εκπρόσωποι του κεφαλαίου, γιατί µε
την πολιτική που υπηρετούν φουσκώνουν
το ποτάµι της λαgκής οργής, που σύντοµα
θα τους σαρώσει και θα τους στείλει στα
σκουπίδια της ιστορίας, για να εδραιώσει
µιαν άλλη – λαgκή εξουσία, που µπορεί να
εξασφαλίσει τακτικές, ασφαλείς, φθηνές
ακτοπλοgκές συγκοινωνίες, που θα εξυπη-
ρετούν τις λαgκές ανάγκες και όχι τα συµ-
φέροντα του µεγάλου κεφαλαίου, των
εφοπλιστών.

ΒΒρρώώµµιικκηη  ππρροοββοοκκάάττσσιιαα  ττηηςς  υυφφυυπποουυρργγοούύ  ΘΘΥΥΝΝΑΑΛΛ  κκ..  ΕΕλλππίίδδαα  ΤΤσσοουυρρήή

Το ιδρυτικό Συνέδριο της ΠΣΟ έγινε στο Παρίσι
από τις 25 µέχρι τις 9 Οκτώβρη 1945. Μέχρι τα

τέλη της δεκαετίας του 1940, στην ΠΣΟ συµµετεί-
χαν ταξικά Συνδικάτα από όλες τις χώρες του κό-
σµου. 

Μετά την έναρξη της όξυνσης της αντιπαράθε-
σης σοσιαλισµού - καπιταλισµού και κάτω από την
παρέµβαση της µεγαλύτερης αµερικανικής Οµο-
σπονδίας ALF - CIO αποχώρησαν ορισµένες Οµο-
σπονδίες και ίδρυσαν στις αρχές του 1950 την ∆ΣΕΣ. 

Η ∆ΣΕΣ (ITUC), την οποία στηρίζει και είναι
ενταγµένη και η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ, εξέφραζε
και εκφράζει τη γραµµή της ταξικής συναίνεσης και
υποταγής της εργατικής τάξης στους στόχους και τις
επιδιώξεις της πλουτοκρατίας.

Στα 45 χρόνια της παρουσίας της (1945-1990) η
ΠΣΟ είχε επιβάλει στα πλαίσια του ∆ιεθνούς Γρα-
φείου Εργασίας του ΟΗΕ την ψήφιση και επικύ-
ρωση ∆ιεθνών Συµβάσεων, όπως για την Κοινωνική
Ασφάλιση, τα δικαιώµατα των γυναικών, την παι-
δική εργασία, το ωράριο απασχόλησης, τις Συλλογι-
κές Συµβάσεις Εργασίας, την εκπαίδευση των
εργαζοµένων, τις συνδικαλιστικές και δηµοκρατικές
ελευθερίες και εκατοντάδες ακόµα αποφάσεις που
αποτυπώνουν τις κατακτήσεις της εργατικής τάξης
στον 20ό αιώνα.

Η κατάσταση αυτή αµέσως µετά το 1990 άλλαξε
ριζικά. Οι αστικές τάξεις των πρώην σοσιαλιστικών
χωρών, από την εποµένη της κυριαρχίας τους, φρό-
ντισαν να θωρακίσουν την εξουσία τους, τσακίζο-
ντας ποικιλόµορφα τα παραρτήµατα της ΠΣΟ.
∆υσµενείς ήταν οι επιπτώσεις και σε όλες τις άλλες
ηπείρους, µε συνέπεια το µεγάλο κεφάλαιο από κα-
λύτερες θέσεις να µπορεί να αφαιµάζει την εργατική
τάξη. 

Η συµβολή του ΠΑΜΕ στην ΠΣΟ
Η συµβολή του ΠΑΜΕ

συνδέεται σε πολύ µεγάλο
βαθµό µε το ότι κατάφερε,
µε τη δηµιουργία του αυτή
καθαυτή, να δηµιουργήσει
έναν ορίζοντα κατεύθυν-
σης για το προσπέρασµα
του κυβερνητικού και ερ-
γοδοτικού συνδικαλισµού.

Το ΠΑΜΕ φώτισε µε αρκετή σαφήνεια, επηρεά-
ζοντας θετικά κι άλλες δυνάµεις - ορισµένες σηµα-
ντικά - το ζήτηµα της ενότητας της εργατικής τάξης,
δηλαδή ότι, στο όνοµα της ενότητας, δεν πρέπει επ'
ουδενί να υπάρξουν συµβιβασµοί σε ό,τι αφορά π.χ.
τη γραµµή των ανειρήνευτων ταξικών αντιθέσεων,
της συνυπευθυνότητας της εργατικής τάξης για το ξε-
πέρασµα της καπιταλιστικής οικονοµικής κρίσης.

Το ΠΑΜΕ µε την πλούσια δράση που ανέπτυξε
όλα τα χρόνια από την ίδρυσή του, το 1999, έχει
εµπνεύσει πολλά ταξικά συνδικάτα στον κόσµο. ∆εν
είναι καθόλου υπερβολή να πούµε ότι σειρά αντι-
λαrκών αναδιαρθρώσεων στρατηγικής σηµασίας για
το µεγάλο κεφάλαιο καθυστέρησε στην Ελλάδα και
εξαιτίας της δράσης του ΠΑΜΕ, πράγµα που είχε
θετική επίδραση στη γραµµή πολλών συνδικάτων
ανά τον κόσµο.

Κεφαλαιώδους σηµασίας θα είναι και η µετα-
φορά πείρας από όλες τις χώρες του κόσµου, µιας
και το συνέδριο πραγµατοποιείται σε συνθήκες πα-
γκόσµιας και βαθιάς καπιταλιστικής οικονοµικής
κρίσης. Ιδιαίτερη αξία θα έχουν οι εκτιµήσεις και
τοποθετήσεις συνέδρων από χώρες που υπήρχε λαr-
κός ξεσηκωµός π.χ. Αίγυπτος.

Την Τετάρτη 6 Απρίλη στις 6.30 µ.µ. θα γίνει µε-
γάλη διεθνιστική συγκέντρωση στο γήπεδο ΤΑΕ -
ΚΒΟ - ΝΤΟ στο Φαληρικό Όρµο, µε αφορµή το
άνοιγµα του 16ου Παγκόσµιου Συνδικαλιστικού Συ-
νεδρίου της ΠΣΟ. Στο συνέδριο αυτό θα πάρουν
µέρος 800 αντιπρόσωποι από 100 χώρες του κόσµου. 

Η επιλογή της Αθήνας είναι τιµή και ευθύνη για
το ΠΑΜΕ και την εργατική τάξη της πατρίδας µας. 

Γι’   αυτό κανένας άνθρωπος του µόχθου δεν
πρέπει να λείψει από αυτό το προσκλητήριο.

ΗΓενική Συνέλευση της ΠΕΜΕΝ που πραγµα-
τοποιήθηκε 16 Μάρτη 2011, ανέδειξε τα απο-

τελέσµατα της αντιλαgκής πολιτικής, του
µνηµονίου (3845/2010), του «συµφώνου σταθερό-
τητας» της Ε.Ε, σε βάρος των δικαιωµάτων των
ναυτεργατών, των εργαζοµένων, το ξεπούληµα στο
κεφάλαιο της υγείας πρόνοιας παιδείας της δηµό-
σιας περιουσίας.

Ενέκρινε τους αγώνες που έγιναν ενάντια σε
αυτή την πολιτική, καταδίκασε την κυβέρνηση και
την προσπάθεια επιβολής της πολιτικής επιστρά-
τευσης, διατράνωσαν την αποφασιστικότητα τους
για συνέχιση των αγώνων ενάντια σε αυτή την πολι-
τική.

Καταδικάζουµε τα σχέδια των ενδοιµπεριαλι-
στικών ανταγωνισµών που εξελίσσονται στην Β.
Αφρική, εγγύς και Μέση Ανατολή, κ.ά, επιβεβαιώ-
νουν ότι οι ναυτεργάτες, εργάτες, εργαζόµενοι αλλά
και η ίδια µας η χώρα έχουν µπει στις µυλόπετρες
των µονοπωλίων και του ιµπεριαλισµού,  µε απρό-
βλεπτες επιπτώσεις όχι µόνο στις περιοχές των συ-
γκρούσεων, µετατρέποντας ναυτεργάτες, εργάτες,
εργαζόµενους, τους λαούς τροφή για τα κανόνια
τους, για να ικανοποιήσουν την ακόρεστη δίψα για
κέρδος.  

Η χώρα µας βρίσκεται στο επίκεντρο των εξε-
λίξεων και των ΝΑΤΟrκών σχεδιασµών, η κυβέρ-
νηση προωθεί την απεµπόληση των κυριαρχικών –
εδαφικών δικαιωµάτων στα µονοπώλια και τον
ιµπεριαλισµό µε την συνδιαχείριση και συνεκµε-
τάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών του Αι-
γαίου.

Ν∆ και ΠΑΣΟΚ σήµερα αλλά και οι άλλες πο-
λιτικές και συνδικαλιστικές δυνάµεις, που στηρίζουν
την πολιτική της ανταγωνιστικότητας, µε την συ-
µπίεση της τιµής της εργατικής δύναµης είναι παρά-
γοντες που δεν αντιµετωπίζουν τα αίτια, ενισχύουν
την οικονοµική κρίση, υπηρετούν το µονοπωλιακό
κεφάλαιο, τις ιµπεριαλιστικές ενώσεις.

Η γενική τάση είναι οι πλούσιοι να γίνονται
πλουσιότεροι και λιγότεροι και σε συνθήκες οικο-
νοµικής κρίσης και οι φτωχοί φτωχότεροι και πε-
ρισσότεροι.

Επιδιώκουν τον µαζικό διωγµό των ναυτεργατών
µε συγκροτηµένα δικαιώµατα µετά τα ποντοπόρα,
τα κρουαζιερόπλοια και στην ακτοπλοAα µε την
εφαρµογή του ευρωπαrκού κανονισµού 3577/92, για
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και κερδοφο-
ρίας του εφοπλιστικού κεφαλαίου, µε ναυτεργάτες
χαµηλόµισθους, ανασφάλιστους, χωρίς συνδικαλι-
στικά δικαιώµατα, ακτοπλοrκές συγκοινωνίες στην
υπηρεσία των µονοπωλιακών συµφερόντων. 

Σε αυτές τις συνθήκες αποκτά ιδιαίτερη βαρύ-
τητα η καλύτερη οργάνωση, συσπείρωση δυνάµεων,
να δυναµώσει το µέτωπο των ταξικών δυνάµεων του
εργατικού κινήµατος, η συµµαχία ΠΑΜΕ-ΠΑ-
ΣΕΒΕ-ΠΑΣΥ-ΟΓΕ-ΜΑΣ, για την µεγαλύτερη ανά-
πτυξη αγώνων ενάντια στην αντιναυτεργατική –
αντιλαrκή  πολιτική.

Απαιτείται ριζική ανατροπή στην οικονοµία και
την πολιτική ανατροπή που στο κέντρο θα έχει τον
εργάτη, τους εργαζόµενους και θα συγκρούεται µε
τον κεφαλαιοκράτη, αυτός είναι όρος ενότητας, πλα-
τιάς λαrκής ενότητας για την λαrκή εξουσία της ερ-
γατικής τάξης και της οικονοµίας προς όφελος της
εργατικής τάξης και των πλατιών λαrκών στρωµά-
των.

∆εν υπάρχει άλλος δρόµος, ή µε τα µονοπώλια
και τον ιµπεριαλισµό, ή µε το λαό ενάντια στα µο-
νοπώλια και τον ιµπεριαλισµό.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το ∆ιοικη-
τικό Συµβούλιο της ΠΕΜΕΝ, να πάρει όλα τα ανα-
γκαία µέτρα, να εκτιµήσει και να αποφασίσει για
απεργιακές κινητοποιήσεις, καλούµε όλες τις συν-
δικαλιστικές ενώσεις να οργανώσουν την αντί-
σταση και τους απεργιακούς αγώνες.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
ΜΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

16ο ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ της ΠΣΟ 
στην Αθήνα, 6-10 Απρίλη

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
από τη Γ.Σ. της ΠΕΜΕΝ 

Με αγώνες κατακτάµεΜε αγώνες κατακτάµε
τα δικαιώµατα µας.τα δικαιώµατα µας.
Το µέλλον ανήκειΤο µέλλον ανήκει

στην εργατική τάξη.στην εργατική τάξη.

Ενώ η ανεργία θερίζει και γί-
νεται εφιάλτης για τους

ναυτεργάτες, οι δυνάµεις του
εργοδοτικού κυβερνητικού συν-
δικαλισµού µε παρασκηνιακές µυστικές
συµφωνίες, που έκαναν µε τον όµιλο
ΛΟΥΗ και το Υπουργείο, µείωσαν σε 68
από 100 ναυτεργάτες τη σύνθεση του κρου-
αζιερόπλοιου «CRYSTAL» και έπεται συ-
νέχεια µε τα άλλα δύο καράβια του οµίλου,
κόβοντας δεκάδες θέσεις εργασίας και στη-
ρίζοντας τη «µαύρη» εργασία. 

Τις παραπάνω «υπόγειες» συµφωνίες,
πίσω από τις πλάτες των ναυτεργατών,
έκανε γνωστές ο υπουργός Γ. ∆ιαµαντίδης,
µε δελτίο τύπου στις 12/3/2011, που για να
δικαιολογήσει την έκδοση άδειας για εκτέ-
λεση ταξιδιών µε µειωµένη οργανική σύν-
θεση ανακοίνωσε ότι: «Η απόφαση αυτή
έχει την σύµφωνη γνώµη της πλειοψηφίας
της ΠΝΟ»! 

Άµεση ήταν η αντίδραση των σωµα-
τείων ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ και Ένω-
σης Μαγείρων (ΠΕΕΜΑΓΕΝ), απαιτώντας
την άµεση σύγκλιση της Εκτελεστικής Επι-
τροπής της ΠΝΟ, που πραγµατοποιήθηκε
στις 17/3/2011, όπου κάτω από την πίεση των
ταξικών σωµατείων και τη δυναµική παρέµ-
βαση της «Επιτροπής Ανέργων Ναυτεργα-
τών» αποκαλύφθηκε ότι αυτοί που
συµφώνησαν µε τον όµιλο ΛΟΥΗ και το
υπουργείο είναι οι πρόεδροι των ενώσεων
Θαλαµηπόλων, Φροντιστών, Οικονοµικών
και Ναυτών. 

Επίσης επιβεβαιώθηκε η αυθαιρεσία
του Γ. ∆ιαµαντίδη και εκδόθηκε σχετικό
δελτίο Τύπου της ΠΝΟ, που διαψεύδει
τον υπουργό που συνεχίζει να επιδίδεται,
όπως και µε τη διατήρηση της πολιτικής επι-
στράτευσης, σε ευθεία παρέµβαση στο εσω-
τερικό των σωµατείων. Οι άνεργοι
ναυτεργάτες αφού καταδίκασαν την πλειο-
ψηφία της ΠΝΟ σαν µηχανισµό ενσωµάτω-
σης του εργατικού κινήµατος στις
επιδιώξεις των εφοπλιστών, έκαναν γνωστό
στην Εκτελεστική Επιτροπή της ότι: 

«∆εν θα αφήσουµε κανένα υπεύθυνο
ήσυχο. Προετοιµαζόµαστε για πολύµορ-
φους και απαιτητικούς αγώνες, µέχρι τη δι-
καίωση µας. Απαιτούµε την ουσιαστική
προστασία των ανέργων. Απαιτούµε το
ΓΕΝΕ να περάσει στα χέρια των ναυτεργα-
τών και όχι «παράρτηµα» των δουλεµπό-

ρων και των εφοπλιστών. Κάθε µήνα συ-
γκέντρωση όλων των CREW LIST των
πλοίων στο ΓΕΝΕ.  ∆εν µπορεί  η ανεργία
να «χτυπά» κόκκινο και να υπάρχουν ελ-
λείψεις και παραβιάσεις των οργανικών
συνθέσεων σε όλες τις κατηγορίες των
πλοίων». 

Αµέσως µετά τις προδοτικές συµφωνίες,
που έκλεισαν οι εκπρόσωποι των παρατά-
ξεων ΠΑΣΚΕ – ∆ΑΚΕ - ΑΠ µε τον όµιλο
ΛΟΥΗ, χτύπησαν και οι Ακτοπλόοι εφο-
πλιστές, οι οποίοι, επικαλούµενοι όσα ισχύ-
ουν στην κρουαζιέρα µε τη σύµφωνη γνώµη
της ΠΝΟ, επιδιώκουν το µαζικό διωγµό των
ναυτεργατών µε συγκροτηµένα δικαιώµατα
και την αντικατάστασή τους µε χαµηλόµι-
σθους, ανασφάλιστους χωρίς συνδικαλι-
στική εκπροσώπηση. 

Όλα αυτά συµβαίνουν τη στιγµή που
στην 1η ναυτιλία του κόσµου οι άνεργοι ξε-
περνούν τις 5.000, ενώ µε βάση τα πλαστά
στοιχεία του ΓΕΝΕ οι καταγεγραµµένοι
άνεργοι ανέρχονται σε 2.515 από τους οποί-
ους µόνον 878 «τυχεροί» δικαιούνται το πε-
νιχρό επίδοµα ανεργίας.

Η ίδια εφιαλτική πραγµατικότητα κατα-
γράφεται και στη στεριά, όπου ακόµα και
µε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η οποία µε
βάση τις κατευθύνσεις και επιταγές της Ε.Ε.
θεωρεί εργαζόµενο ακόµα και αυτόν που
δούλεψε έστω και µια ώρα τη βδοµάδα της
καταγραφής, το ∆εκέµβρη του 2010 οι άνερ-
γοι µέσα σε ένα χρόνο αυξήθηκαν κατά
228.535 που συνολικά έφτασαν τους
733.645, ενώ τον ίδιο µήνα στις λίστες του
ΟΑΕ∆ ήταν γραµµένοι 804.597 άνεργοι.

Αυτή την κρίσιµη στιγµή, που τα εργα-
τικά και λαrκά νοικοκυριά βασανίζονται

σκληρά από την ανεργία, η κυ-
βέρνηση του ΠΑΣΟΚ µαζί µε τη
Ν∆ και τον ΛΑ.Ο.Σ. απορρί-
πτουν τα µέτρα προστασίας και

ανακούφισης των ανέργων που προβάλλει
το ΚΚΕ και το ταξικό συνδικαλιστικό κί-
νηµα, χαρακτηρίζοντας τα µέτρα «µη ρεαλι-
στικά» και «ανεφάρµοστα».

Να τα αποτελέσµατα της άθλιας πρά-
σινο-γάλανης πολιτικής τους. Να τα έργα
της δράσης της ΓΣΕΕ - Α∆Ε∆Υ - ΠΝΟ, του
εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλι-
σµού, στήριγµα της πολιτικής του κεφα-
λαίου. 

Να γιατί το σύνθηµα καµία θυσία, την
κρίση να πληρώσει η ολιγαρχία πρέπει να
γίνει υπόθεση του κάθε εργαζόµενου.

Μπροστά σε αυτές τις συνθήκες, τα
µέτρα προστασίας και ανακούφισης των
ανέργων είναι όσο ποτέ άλλοτε αναγκαία.
Ο κοινός ενιαίος αγώνας εργατών και ανέρ-
γων για άµεσα µέτρα ανακούφισης των
ίδιων και των οικογενειών τους αποτελεί
την ελάχιστη ασπίδα προστασίας τους. Συ-
ντονισµένος αγώνας µέσα από τις γραµµές
του ΠΑΜΕ για: 

Επίδοµα Εορτών Πάσχα 1.120 ευρώ για
όλους τους ανέργους, που έχουν διανύσει
τις ηµέρες άδειάς τους, χωρίς καµία άλλη
προhπόθεση.

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

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

Κατώτερος µισθός 1.400 ευρώ. Επίδοµα
ανεργίας  και κατώτερη σύνταξη 1.120
ευρώ.

Υπολογισµό του χρόνου ανεργίας σαν συ-
ντάξιµου χρόνου. Πλήρη Ιατροφαρµακευ-
τική κάλυψη.

Άµεση και έγκαιρη εξασφάλιση θέσεων
εργασίας για όλους τους ∆όκιµους των
ΑΕΝ.  

Αυτό το πλαίσιο µπορεί να ανακουφί-
σει όσους έχουν χτυπηθεί ή θα χτυπηθούν
από την ανεργία και ταυτόχρονα αποτελεί
τη βάση µιας πλατιάς λαgκής συσπείρω-
σης, που θα στοχεύει σε έναν άλλο δρόµο
ανάπτυξης, όπου δεν θα υπάρχουν άνεργοι
και πεινασµένοι.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ
Επιθετική απάντηση στην πολιτική της εξαθλίωσης

Από την παρέµβαση στην ΠΝΟ   

Στις 19 Μάρτη πραγµατοποιήθηκε το ετή-
σιο Τακτικό Συνέδριο του ΕΚΠ,  σε συν-

θήκες γενικευµένης επίθεσης των δυνάµεων
του κεφαλαίου, στο σύνολο των δικαιωµά-
των της εργατικής τάξης, των εργαζοµένων.

Οι δυνάµεις του κυβερνητικού – εργοδο-
τικού συνδικαλισµού ΠΑΣΚΕ-∆ΑΚΕ-ΑΠ,
που αποτελούν πλειοψηφία (12 στις 19
έδρες) στη διοίκηση του ΕΚΠ, σε πλήρη ταύ-
τιση θέσεων και στάση, αποχώρησαν από τις
εργασίες του συνεδρίου κατά την διάρκεια
της νοµιµοποίησης των αντιπροσώπων, µε
προεξέχουσα την συνδικαλιστική παράταξη
της Αυτόνοµης Παρέµβασης του ΣΥΝ/ΣΥ-
ΡΙΖΑ, να συνεχίζει την διγλωσσία της µε
υπονόµευση ακόµα και στην καταστατική
λειτουργία του ΕΚΠ.

ΠΑΣΚΕ-∆ΑΚΕ-ΑΠ, µε τους ελάχιστους
αντιπροσώπους τους που εµφανίστηκαν στο
συνέδριο, επέµεναν στην εφαρµογή αντικα-

ταστατικών θέσεων, να συµ-
µετέχουν όλοι οι αντιπρόσω-
ποι των σωµατείων, όπως των
6 ναυτεργατικών σωµατείων
(Πλοιάρχων, Τροφοδοτών,
Φροντιστών, ΠΕΜΕΚΕΝ, Πρακτικών Πλοι-
άρχων, Ναυτών Π/Κ-M/S) που συνεχίζουν
να µην εφαρµόζουν το ν. 1264/82, φορτοεκ-
φορτωτικά σωµατεία που έχουν ψηφίσει
µέλη λιγότερα από 50, που είναι το µέτρο
αντιπροσώπευσης, και το σωµατείο «ΠΙ-
ΤΣΟΣ» που στην κατάσταση ψηφισάντων
εµφανίζονται 847, όταν οι εργαζόµενοι είναι
548… Η ∆ΕΣΚ πρότεινε την µη συµµετοχή
στο συνέδριο των αντιπροσώπων από τα σω-
µατεία που παραβιάζουν το καταστατικό του
ΕΚΠ, πρόταση που ψηφίστηκε από το σώµα.

Για τις ανύπαρκτες από τους αγώνες της
εργατικής τάξης δυνάµεις ΠΑΣΚΕ-∆ΑΚΕ-
ΑΠ, αλλά υπαρκτές στην υπονόµευση των

αγώνων, στην υπεράσπιση της αντιλαrκής
πολιτικής, της ανταγωνιστικότητας και κερ-
δοφορίας του κεφαλαίου, µοναδικός τους
στόχος και αντίπαλος αποτελεί η ταξική
πάλη, οι δυνάµεις του ΠΑΜΕ.

Οι δυνάµεις της ∆ΕΣΚ (ΠΑΜΕ) στην ει-
σήγηση του Ν. Ξουράφη προέδρου του ΕΚΠ,
καταδίκασαν τις ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις
στη χώρα της Λιβύης και την όξυνση των εν-
δοιµπεριαλιστικών αντιθέσεων στην περιοχή
της χώρας µας, ανέδειξαν ολόπλευρα τις επι-
πτώσεις σε βάρος των δικαιωµάτων των ερ-
γαζοµένων από τη πολιτική του κεφαλαίου,
της Ε.Ε, των πολιτικών και συνδικαλιστικών
εκπροσώπων τους. Κάλεσαν τους εργαζόµε-

νους να συνεχίσουν τον
αγώνα µε καλύτερη οργά-
νωση και συσπείρωση δυνά-
µεων σε κάθε εργασιακό
χώρο, να δυναµώσει το τα-

ξικό µέτωπο των δυνάµεων  ΠΑΜΕ-ΠΑ-
ΣΕΒΕ-ΠΑΣΥ-ΟΓΕ-ΜΑΣ, σε σύγκρουση
και ρήξη µε την αντιλαrκή πολιτική, για την
λαrκή αντεπίθεση.

Με πρωτοβουλία της ΠΑΣΚΕ, τα 5 φορ-
τοεκφορτωτικά σωµατεία και το σωµατείο
της ΠΙΤΣΟΣ, κατά την διάρκεια της ψηφο-
φορίας στις 22 Μάρτη, επιχείρησαν να αλ-
λοιώσουν των συσχετισµό δύναµης,
κατέθεσαν αίτηση ασφαλιστικών µέτρων
αξιώνοντας να διαταχθεί µε προσωρινή δια-
ταγή η συµµετοχή των αντιπροσώπων τους
στις ψηφοφορίες και να ανασταλεί η από-
φαση που πήρε το συνέδριο, να τους πετάξει
έξω. Η προσωρινή διαταγή απορρίφθηκε. Η

εκδίκαση των ασφαλιστικών αναµένεται σε
περίπου ένα µήνα.

Οι θετικές διεργασίες που συντελούνται
ανάµεσα στους εργαζόµενους του Πειραιά,
σηµατοδότησε και την έγκριση του απολογι-
σµού και προγραµµατισµού που παρουσίασε
η παράταξη της ∆ΕΣΚ. Συγκεκριµένα την ει-
σήγηση υπερψήφισαν 111 αντιπρόσωποι,
102 ψήφισαν κατά, ενώ βρέθηκαν και 2
άκυρα. Για τον οικονοµικό απολογισµό το
αποτέλεσµα ήταν 182 ΝΑΙ, 32 ΟΧΙ και 1
Λευκό.

Το αποτέλεσµα αυτό είναι και απάντηση
στην προσπάθεια του εργοδοτικού κυβερνη-
τικού συνδικαλισµού, των παρατάξεων
ΠΑΣΚΕ-∆ΑΚΕ-ΑΠ, που σε αντιΠΑΜΕ µέ-
τωπο προσπάθησαν να αλλοιώσουν συσχετι-
σµούς µε τη νοµιµοποίηση νόθων
αντιπροσώπων και να µετατρέψουν το συνέ-
δριο σε παρωδία. 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Οι ταξικές δυνάµεις της ∆ΕΣΚ, του ΠΑΜΕ, αταλάντευτα στο δρόµο

του αγώνα, ενάντια στην αντιλαhκή πολιτική του κεφαλαίου, 
τις δυνάµεις του κυβερνητικού – εργοδοτικού συνδικαλισµού 
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