
Γι’ αυτό η Ν∆ την ίδια στιγµή δη-
λώνει ότι θα το σεβαστεί. Ήταν και
είναι µε την ΕΕ, τους µεγάλους επι-
χειρηµατίες που το στηρίζουν, κατά
των λα[κών αγώνων. Οι υποψήφιοί
της θα το εφαρµόσουν αν εκλεγούν.
Ο «Καλλικράτης» είναι µεταρρύθµιση
που περιλαµβάνεται στο Μνηµόνιο
και µηχανισµός που θα εφαρµόσει
άλλες διατάξεις του Μνηµονίου.

Τιµώρησε το οπισθοδροµικό και
τυχοδιωκτικό κόµµα του Καρατζα-
φέρη για τον βρώµικο και ύπουλο
ρόλο του σε βάρος του λαού.

Καµιά εµπιστοσύνη στους υποψή-
φιους από το χώρο του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι αφερέγγυοι.

Σε κορο[δεύουν αυτοί που εµφανί-
ζονται ως διαφωνούντες µε την κυ-
βέρνηση και ζητούν την ψήφο σου
για να την αλλάξουν! Το ΠΑΣΟΚ και η
Ν∆ δεν αλλάζουν.

Τα µέτρα που σε οδηγούν στην
ανεργία, στη φτώχεια και στην ανα-
σφάλεια δεν είναι µονόδροµος, όπως
σου τα παρουσιάζουν. Ήταν και είναι
ανάγκη των µονοπωλίων.

Μη δέχεσαι να πληρώσεις εσύ την
κρίση και το δηµόσιο χρέος. ∆εν πρό-
κειται αυτές οι θυσίες να πιάσουν
τόπο για σένα. Η ανάπτυξη που υπό-
σχονται, όταν θα έρθει, θα είναι αναι-
µική και πρόσκαιρη, τα µέτρα σε
βάρος σου θα κλιµακώνονται. Αυτός
ο δρόµος που υπηρετεί τα κέρδη και
την ανταγωνιστικότητα τρέφει τις αι-
τίες της κρίσης.

Αυτό που σου είπε το ΚΚΕ από την
αρχή είναι η µόνη αλήθεια: Ή θα πτω-
χεύσει ο λαός ή η πλουτοκρατία. Η
πολιτική του ΠΑΣΟΚ και της Ν∆ οδη-
γεί το λαό σε σίγουρη χρεοκοπία.

Οι εργαζόµενοι, οι αυτοαπασχο-
λούµενοι, οι µικροί εµποροβιοτέχνες
και αγρότες, τα παιδιά τους, έχουν
άλλο δρόµο. Το δρόµο της αγωνιστι-
κής συµπόρευσης και συµµαχίας
κατά των µονοπωλίων και της ΕΕ για
τα σύγχρονα δικαιώµατα, για την
λα[κή εξουσία και οικονοµία. Πάρε
θέση µε την ψήφο σου.

Οι εκλογές πρέπει να γίνουν µια
νέα αρχή µαζικού απεγκλωβισµού
από τα κόµµατα του «ευρωµονόδρο-
µου». Να εµπιστευτεί ο λαός τη δύ-
ναµή του. Να αντεπιτεθεί για τα
δικαιώµατά του, για την εξουσία του.

Κάνε βήµα συµπόρευσης µε το
ΚΚΕ, ακόµα και αν δεν συµφωνείς σε
όλα µαζί του.

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ

Ταχ. Γραφείο
ΠΕΙΡΑΙΑ

Αριθµός Άδειας
597

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

OKTΩΒΡΗΣ 2010

Αριθµός φύλλου 538

Χρόνος 36ος

ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 2981

ΕΚ∆ΟΤΩΝ

Συνάντηση πραγµατοποιήθηκε 6/10/2010 µεταξύ
της Εκτελεστικής Επιτροπής της Πανελλήνιας

Ναυτικής Οµοσπονδίας και του Υπουργού Θαλασ-
σίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας κ. ∆ιαµαντίδη.

Τα ναυτεργατικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ έθεσαν τα οξυµµένα προβλήµατα των
ναυτεργατών που ζητούν άµεση λύση.

1. ∆ιατηρούνται και διογκώνονται συνέπεια της
αντιλαmκής – αντιναυτεργατικής – φιλοεφοπλιστικής
πολιτικής από τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ – Ν.∆. Mει-
ώνονται διαρκώς οι ναυτεργάτες µε συγκροτηµένα
δικαιώµατα, διευρύνεται η «µαύρη» ανασφάλιστη
εργασία παρά τις διακηρύξεις του πρωθυπουργού
περί του αντιθέτου, διογκώνονται τα ελλείµµατα στο
ΝΑΤ και µε τα άρθρα 27 και 31 του ν.3863/2010 έως
το 2013 θα έχουν διαλυθεί και θα ενσωµατωθεί το
ΝΑΤ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ο Οίκος Ναύτη στο ΕΣΥ,
µαζί µε τα περιουσιακά τους στοιχεία.

2. Υπογραµµίσαµε ότι µε τον ν.3872/2010 για την
άρση του Cabotage, δεν θα µείνει στην κρουαζιέρα
ούτε ένας Έλληνας ναυτεργάτης. Είναι µύθος και
φθηνή προπαγάνδα αυτά που ανακοινώνονται για
4,5 δις ή 1,2 δις έσοδα από την κρουαζιέρα, γιατί η
µορφή της δραστηριότητας (all inclusive) που ανα-
πτύσσεται δεν αφήνει ούτε ένα (1) ΕΥΡΩ να ξεφύ-
γει από τα χέρια των µονοπωλίων.

3. Για την Ναυτική Εκπαίδευση – Μετεκπαί-
δευση (ΑΕΝ – ΚΕΣΕΝ) υπογραµµίσαµε ότι τα προ-
βλήµατα έχουν πάρει εκρηκτικές διαστάσεις, οι
σχολές υπολειτουργούν ή δεν λειτουργούν καθόλου,
ως κύρια αιτία είναι η υποχρηµατοδότηση, η αδια-
φάνεια στα οικονοµικά, οι ελλείψεις σε εκπαιδευ-
τικό προσωπικό κυρίως ναυτοδιδασκάλων,
συνάδελφοι ξεµπαρκάρουν για µετεκπαίδευση και
δεν µπορούν να πάρουν δίπλωµα, οι σπουδαστές δεν
µπορούν να µπαρκάρουν και επιβάλλεται άµεση πα-
ρέµβαση.

Ο Υπουργός υπογράµµισε ότι: «δεν µπορώ να
λύσω όλα τα προβλήµατα, είµαι βουλευτής και
υπουργός, στηρίζω τα νοµοσχέδια της κυβέρνησης
που έχω ψηφίσει, προωθώ την κυβερνητική πολι-
τική. Χρειάζεται µε καλή πρόθεση να κάνουµε διά-
λογο». Για την Ναυτική Εκπαίδευση –
Μετεκπαίδευση σηµείωσε ότι: «σε συνεννόηση µε
την Υπουργό Παιδείας θα κατατεθεί νοµοσχέδιο τον
Σεπτέµβριο του 2011».

Για άλλη µια φορά και στον πιο πλέον δύσπιστο
πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο µόνος δρόµος είναι
ο δρόµος του αγώνα για την ανατροπή της αντιλαm-
κής πολιτικής.

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς τα οξυµ-
µένα προβλήµατα που υπάρχουν στη Ναυ-

τική εκπαίδευση και Μετεκπαίδευση (ΑΕΝ-
ΚΕΣΕΝ) έχουν πάρει εκρηκτικές διαστάσεις. Οι
σχολές υπολειτουργούν ή δε λειτουργούν καθόλου.

Ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό και υλι-
κοτεχνική υποδοµή αποτέλεσµα της υποχρηµατο-
δότησης και της αδιαφάνειας των οικονοµικών.

Στις ΑΕΝ οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσω-
πικό, κύρια ναυτοδιδασκάλων, καθιστά αδύνατη την
εξέταση των ΚΕΠ (Κατευθυνόµενη Εκπαίδευση
Πλοίου) αλλά και την έναρξη των µαθηµάτων. ∆εν
είναι λίγες οι περιπτώσεις που αναγκάζονται σε σύ-
µπτυξη τµηµάτων ώστε να γίνουν τα µαθήµατα ( 2 ή
3 τµήµατα µαζί να παρακολουθούν το ίδιο µάθηµα
σε αµφιθέατρο) υποβαθµίζοντας ακόµα περισσό-
τερο το περιεχόµενο. Αλλά και η δυσκολία εύρεσης
µπάρκου φέρνει σε ακόµα δυσκολότερη θέση τους
σπουδαστές και τις οικογένειες τους αφού επιµηκύ-
νεται ο χρόνος σπουδών και κινδυνεύουν ακόµα και
µε διαγραφή οι σπουδαστές από τη σχολή.

Παρόµοια κατάσταση επικρατεί και στο χώρο
της Μετεκπαίδευσης (ΚΕΣΕΝ) που ενώ ήταν προ-
γραµµατισµένη η έναρξη του στις 3 του Σεπτέµβρη
ξεκίνησε µόνο η περίοδος για τους Β’ Μηχανικούς
στις 15/9 ενώ για τους Α’ Μηχανικούς δεν έχουν ξε-
κινήσει ακόµα.

Οι σπουδαστές δεν έµειναν µε σταυρωµένα
χέρια µε τη συγκρότηση της Επιτροπής Αγώνα
Σπουδαστών ΑΕΝ αποφάσισαν να αγωνιστούν για
το δικαίωµά τους στη µόρφωση και τη δουλειά στο
πλευρό των ταξικών σωµατείων ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ, συντόνισαν τον αγώνα τους µε τους
σπουδαστές του ΚΕΣΕΝ.

Στις κινητοποιήσεις και τις παρεµβάσεις που
έκαναν σε Υπουργείο και Ένωση Ελλήνων Εφο-
πλιστών ήρθαν αντιµέτωποι µε την κοροXδία και
των εµπαιγµό και κανένας δεν αναλάµβανε τις ευ-
θύνες του.

««∆∆ΕΕΝΝ  ΜΜΠΠΟΟΡΡΩΩ  ΝΝΑΑ  ΛΛΥΥΣΣΩΩ  ΟΟΛΛΑΑ  ΤΤΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΒΒΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ»»
δδηηλλώώννεειι  οο  ΥΥΕΕΝΝ  ......ααλλλλάά  δδηηµµιιοουυρργγεείί  ννέέαα  µµεε  
ττηηνν  εεφφααρρµµοογγήή  ττηηςς  ααννττιιλλααIIκκήήςς  πποολλιιττιικκήήςς  !!

ΝΝΑΑΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙ∆∆ΕΕΥΥΣΣΗΗ  ––  ΜΜΕΕΤΤΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙ∆∆ΕΕΥΥΣΣΗΗ  

αντιµέτωποι µε τον εµπαιγµό ΥΕΝ - ΕΕΕ 
βρίσκονται οι σπουδαστές ΑΕΝ - ΚΕΣΕΝ

(Συνέχεια στη σελ. 2)

Συνάδελφοι Ναύτες, Λοστρόµοι, Μαραγκοί, Τζόβενα

ΟΣυνδυασµός µας χαιρετίζει όλους τους συναδέλ-
φους που πήραν µέρος στην Γενική Συνέλευση της

ΠΕΝΕΝ για την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής. Όπως
διαπίστωσαν όλοι όσοι συµµετείχαν η Συνέλευση ήταν
πράγµατι µία ταξική µάχη όπως αναφέραµε και στην
ανακοίνωση – πρόσκληση του Συνδυασµού µας.

Ο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΝΑΥΤΩΝ
(ΑΣΝ) έδωσε µια παλικαρίσια µάχη ενάντια στις δυνά-
µεις του εφοπλιστικού κεφαλαίου, του εργοδοτικού – κυ-
βερνητικού συνδικαλισµού.

Η καλή προετοιµασία µας και η συσπείρωση αγωνι-
στών συναδέλφων σε ταξική κατεύθυνση προβληµάτισε
και κινητοποίησε όλες τις δυνάµεις του κατεστηµένου.
Οι εφοπλιστές, το κράτος τους, οι κυβερνητικοί και ερ-
γοδοτικοί συνδικαλιστές έτρεξαν όλοι να συνδράµουν,
µε υποσχέσεις για δουλειά, εκβιασµούς και τροµοκρατία
κατά πλοίο και κατά άτοµο στον Πειραιά και σε όλη την
Ελλάδα εξάντλησαν τα όρια τους για να αποτρέψουν την
ήττα του χρεοκοπηµένου, στην συνείδηση των Ναυτών,
εργοδοτικού – κυβερνητικού συνδικαλισµού.

Γνώριζαν, το καταλάβαιναν από τις επισκέψεις τους
στα πλοία το τελευταίο διάστηµα ότι η δυναµική ανά-
πτυξη του «ΑΣΝ» παρά τις παρεµβάσεις των συνεταί-
ρων τους εφοπλιστών θα τους παρέσυρε σε οδυνηρή
ήττα. ∆εν έπεσαν έξω πράγµατι, οι ναύτες συσπειρώθη-
καν στον «ΑΣΝ» ήταν πολύ περισσότεροι από το 50%
όλων των προηγούµενων συνελεύσεων των τελευταίων
20 χρόνων και σε ορισµένες περιπτώσεις ακόµα και
πάνω από το 100% της συµµετοχής προηγούµενων συ-
νελεύσεων.

Αυτό τους ανησύχησε, γι’ αυτό ζήτησαν και έλαβαν
την µέγιστη βοήθεια από τους συνεταίρους τους και
όλους τους οµοmδεάτες τους. Πριν την Γενική Συνέλευση
προσέλαβαν Β’ Γραµµατέα της Ένωσης για ενίσχυση
του εκλογικού τους Συνδυασµού.

Σαν νέοι Νέρωνες µε αλαζονεία ταυτίζουν τον εαυτό
τους µε το σωµατείο εκδίδοντας ανακοινώσεις στο
όνοµα του σωµατείου και της ∆ιοίκησης χρεώνοντας
ακόµη και τα έξοδα αυτών των παραταξιακών ανακοι-
νώσεων στο σωµατείο. 

Απειλούν συναδέλφους ότι δεν θα ξαναβρούν δου-
λειά. Τίποτα όµως δεν τους βγαίνει.

Στην συνέλευση µε ανοχή του επιεικώς ανεπαρκούς
και αξιοθρήνητου δικαστικού εκπροσώπου, αλλά και του
προέδρου της Γενικής Συνέλευσης καταπατούν πολλές
διατάξεις του καταστατικού.

(Συνέχεια στη σελ. 2)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΝΑΥΤΩΝ
Ο κλάδος µας µπορεί να καθορίσει

τις εξελίξεις προς όφελός του

ΝΝΑΑΥΥΤΤΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΕΕΣΣ  ΥΥΠΠΟΟΨΨΗΗΦΦΙΙΟΟΙΙ  ΜΜΕΕ  ΤΤΗΗ

««ΛΛΑΑ--ΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΣΣΠΠΕΕΙΙΡΡΩΩΣΣΗΗ»»

ΣΤΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣΣΤΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

7 και 14 Νοέµβρη 20107 και 14 Νοέµβρη 2010

Ψ Η Φ Ι Ζ Ο Υ Μ ΕΨ Η Φ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

που στηρίζεται από το ΚΚΕ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΦΙΛΗΣ
υποψήφιος

περιφερειάρχης Αττικής

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
υποψήφιος 

περιφερειάρχης Ανατ.
Στερεάς και Εύβοιας

ΕΛΠΙ∆Α ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ
υποψήφια δήµαρχος

Πειραιά

ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

υποψήφιος
αντιπεριφερειάρχης 

Πειραιά

ΑΒΡΑΑΜ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

υποψήφιος
αντιπεριφερειάρχης Ιθάκης

Οι εκλογές είναι πολιτικές, πε-
ρισσότερο από κάθε άλλη φορά,
γιατί οι περιφέρειεςκαι οι δήµοι µε
τον «Καλλικράτη», µε τον οποίο
συµφώνησαν όλα τα κόµµατα
εκτός του ΚΚΕ, είναι κρατικός µη-
χανισµός δίπλα στην κυβέρνηση
και στην υπηρεσία των µεγαλοεπι-
χειρηµατιών.

Η ψήφος στη 
Λα[κή Συσπείρωση:

Αποτελεί τη µόνη ξεκάθαρη κα-
ταδίκη της πολιτικής που οδηγεί το
λαό στη φτώχεια, στην ανασφά-
λεια, στην ανεργία, για τα κέρδη
των µονοπωλίων. Είναι η µόνη ξε-
κάθαρη ψήφος κατά του Μνηµο-
νίου, του «Καλλικράτη», της ΕΕ.

Εκφράζει την απαίτηση να πλη-
ρώσουν την κρίση και το χρέος
αυτοί που τα δηµιούργησαν µε τις
µεγάλες φοροαπαλλαγές και τις
κρατικές χρηµατοδοτήσεις που
απολαµβάνουν οι µεγάλοι επιχει-
ρηµατίες.

Είναι ψήφος τιµωρίας του
ΠΑΣΟΚ, της Ν.∆. και του ΛΑ.Ο.Σ.
που κορο[δεύουν. Στηρίζουν υπο-
ψήφιους που παριστάνουν τους
ανεξάρτητους, ότι δήθεν είναι κατά
του Μνηµονίου, ενώ µε τις θέσεις
τους το εφαρµόζουν.

Για να έχεις στις περιφέρειες
και στους δήµους εκλεγµένους
αγωνιστές που θα εκπροσωπούν
τους λα[κούς αγώνες, θα µάχονται
για το δίκιο σου, θα σας ενηµερώ-
νουν για τα νέα αντιλα[κά µέτρα.

Είναι ψήφος διεκδίκησης των
σύγχρονων λα[κών δικαιωµάτων.
Στη σταθερή δουλεία για όλους.
Στις σύγχρονες δωρεάν κοινωνικές
παροχές στην Παιδεία, στην Υγεία,
στην Πρόνοια. Στο περιβάλλον,
στις υποδοµές.

Είναι ψήφος υπέρ της λα[κής
συµµαχίας και αντεπίθεσης για ρι-
ζικές αλλαγές, για ανάπτυξη υπέρ
του λαού και όχι των µονοπωλίων.

Είναι ευκαιρία να διορθώσεις
την ψήφο που έδωσες στα κόµ-
µατα της ΕΕ, την ψήφο που χρησι-
µοποιούν εναντίον σου. Έχεις και
εσύ ευθύνη αν σε κορο[δέψουν
ξανά. Αν οι υποψήφιοί τους πά-
ρουν την ψήφο σου, είναι σαν να
εγκρίνεις όσα βάρβαρα µέτρα
έχουν πάρει σε βάρος σου, και τα
χειρότερα που σου φέρνουν. 

Ψεύδεται η Ν∆ όταν λέει ότι
είναι κατά του Μνηµονίου επειδή
δεν το ψήφισε στη Βουλή. Τα πε-
ρισσότερα µέτρα του Μνηµονίου
έχουν αποφασιστεί εδώ και πολλά
χρόνια, µε την ψήφο της Ν∆ και
του ΠΑΣΟΚ. 

Αποχή σηµαίνει ντουφεκιά στον
αέρα. Βολεύει το ΠΑΣΟΚ και τη

Ν∆. Χάνεται η αγανάκτηση 
και η διαµαρτυρία σου. Κανένας
από αυτούς δεν θα σε ακούσει. 

Οι νέοι άνθρωποι πρέπει 
να πάρουν θέση καθαρά 

και όχι µε µισόλογα αποχής.

Στους δήµους και τις περιφέρειες
7 και 14 Νοέµβρη ψηφίζουµε τη

ΛΑ?ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ. 
Όπου στον δεύτερο γύρο 

δεν συµµετέχουν τα ψηφοδέλτια
της Λα[κής Συσπείρωσης, 
ψηφίζουµε άκυρο ή λευκό.

ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ: Ασυρµατιστής, µέλος του ΠΓ της
ΚΕ του ΚΚΕ και βουλευτής. Υποψήφιος περιφερειάρχης
Ανατολικής Στερεάς - Εύβοιας.
ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ: Πρόεδρος του
«ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», µέλος της ΚΕ του ΚΚΕ. Υποψήφιος
αντιπεριφερειάρχης Πειραιά.
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ: Πλοίαρχος Α’ ναυτεργά-
της. Υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Ιθάκης.
ΦΛΥΤΖΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ: Θαλαµηπόλος συνδικαλιστής.
Υποψήφιος δήµαρχος Φούρνων - Κορσεών.
ΤΣΙΜΠΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ: Πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ,
µέλος της ΚΕ του ΚΚΕ. Υποψήφιος δ.σ. Πειραιά.
ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ: Γραµµατέας Α’ της
ΠΕΜΕΝ και γραµµατέας της ΝΣΚ. Υποψήφιος δ.σ. Νί-
καιας - Ρέντη.
ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ: Γραµµατέας Β’ της ΠΕΜΕΝ.
Υποψήφιος δ.σ. Πειραιά.
ΖΟΥΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ: Ταµίας της ΠΕΜΕΝ. Υποψήφιος
δ.σ. Κερατσινίου -∆ραπετσώνας.
ΒΡΑΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ: Μηχανικός Α’ συνταξιούχος, µέλος
του ∆.Σ. της ΠΕΣ-ΝΑΤ. Υποψήφιος δ.σ. Καλλιθέας.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ: Ασυρµατιστής συνταξιού-
χος, αντιπρόεδρος της ΠΕΣ-ΝΑΤ. Υποψήφιος δ.σ.  Πα-
λαιού Φαλήρου.
ΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΚΟΣ: Μηχανικός συνταξιούχος, µέλος
του ∆.Σ. της ΠΕΣ-ΝΑΤ, µέλος του ∆.Σ. της Εταιρείας Ελ-
λήνων Λογοτεχνών. Υποψήφιος δ.σ. Καλλιθέας.
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ: Θαλαµηπόλος συνταξιού-
χος. Υποψήφιος δ.σ.  Μονεµβασίας.
ΤΣΙΜΠΙ∆ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ: Μέλος του ∆.Σ. της ΠΕΜΕΝ.
Υποψήφιος δ.σ.  Πετρούπολης.
ΖΑΦΕΙΡΟΥ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ: Ναύτης συνταξιούχος.
Υποψήφιος δ.σ. Κερατσινίου – ∆ραπετσώνας.
ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ: Πλοίαρχος Α’ συνταξιούχος,
µέλος του ∆.Σ. της ΠΕΣ-ΝΑΤ. Υποψήφιος δ.σ. Φυλής.
ΜΠΟΥΤΣΙΑΒΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ: Πλοίαρχος Α’ ναυτερ-
γάτης. Υποψήφιος δ.σ. Κορυδαλλού.
ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Μηχανικός Α’ συ-
νταξιούχος. Υποψήφιος δ.σ. Κορυδαλλού.
ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΑΛΕΚΟΣ: Πλοίαρχος Γ’ συνταξιούχος.
Υποψήφιος δ.σ. Κηφισιάς - Νέας Ερυθραίας.
ΚΛΙΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ: Μέλος του ∆.Σ. της
ΠΕΜΕΝ Υποψήφιος δ.σ. Κορυδαλλού.
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Μάγειρας. Υποψήφιος
δ.σ. Χίου. 
ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΤΑΣΟΣ: Πλοίαρχος Α’ ναυτεργάτης. Υπο-
ψήφιος δ.σ. Ξηρόµερου.
ΒΑΖΙΡΓΙΑΝΤΖΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ: Μηχανικός Α’ συντα-
ξιούχος. Υποψήφιος τ.σ. Βατούσας Λέσβου.
ΣΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ: Ταµίας του «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ». Υπο-
ψήφιος δ.σ. Ελυµνίων – Κηρέως Νηλέως. 
ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ και ΑΠΟΣΤΟΛΑΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ: Ναύτες. Υποψήφιοι δ.σ. Ελασσώνας.
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Συνάδελφοι, θωρούµε ότι όλα αυτά πρέπει να τα γνωρίζετε
γιατί κάτω από αυτές τις συνθήκες 88 Ναύτες µε την ψήφο τους
τίµησαν τον Συνδυασµό µας και εκλέξαµε έναν στην Εφορευ-
τική Επιτροπή.

Στην συνέλευση µε ανοχή του επιεικώς ανεπαρκούς και
αξιοθρήνητου δικαστικού εκπροσώπου, αλλά και του προέ-
δρου της Γενικής Συνέλευσης καταπατούν πολλές διατάξεις
του καταστατικού.

Συγκεκριµένα:
1) Ο πρόεδρος της συνέλευσης (βλέπε πρακτικά) εκλέ-

χτηκε από το 1/3 των συµµετεχόντων, τάχα µου στην λογική να
προλάβουν να ψηφίσουν τα τουριστικά που είχαν αναχώρηση
την 11η πρωινή. Το παραµύθι αυτό είναι διαχρονικό, επιλέ-
γουν πάντα αυτήν την δικαιολογία για να καταπατούν τις δια-
τάξεις του καταστατικού. Εάν πράγµατι θέλανε να ψηφίσουν
οι συνάδελφοι των τουριστικών την προηγούµενη Παρασκευή

17/9/2010 όλα τα πλοία είχαν
ώρες αναχώρησης από τις
13.00 – 17.30.

2) Εξέλεξαν ψηφολέκτες µε
πλειοψηφικό εάν και αντικατα-
στατικά πρότειναν Συνδυασµό
αντί ανεξάρτητων υποψηφίων.

3) Οι ψηφολέκτες και ο ∆ι-
καστικός αντιπρόσωπος που
ήταν υπεύθυνος για την κατάρ-
τιση του ψηφοδελτίου παρα-
βίασαν όλες τις διατάξεις του
καταστατικού.

α. Αποδέχθηκαν η πρόταση
του Συνδυασµού «Ταξική Αγω-

νιστική Συσπείρωση Ναυτών» να καταγραφεί στο ψηφοδέλτιο
σαν πρόταση της ∆ιοίκησης.

β. Ο συνδυασµός µας µε βάση το ψηφοδέλτιο όπως αυτό
καταρτίστηκε θα έπρεπε να ήταν στο επάνω µέρος ή όπως ορί-
ζει το καταστατικό στο Αριστερό µέρος µε βάση την Αλφαβη-
τική σειρά.

γ. Παρά το ότι επιβάλλαµε για πρώτη φορά να στηθεί πα-
ραβάν και κάλπη για να τηρηθεί η µυστικότητα και το αδιά-
βλητο της ψηφοφορίας, η πλειοψηφία της ∆ιοίκησης µε την
ανοχή του ∆ικαστικού αντιπροσώπου, παραβίασαν την µυστι-
κότητα µοιράζοντας ψηφοδέλτια για να εκβιάζουν την θέληση
και να την ελέγχουν.

Συνάδελφοι, θεωρούµε ότι όλα αυτά πρέπει να τα γνωρί-
ζετε γιατί κάτω από αυτές τις συνθήκες 88 Ναύτες µε την ψήφο
τους τίµησαν τον Συνδυασµό µας και εκλέξαµε έναν στην Εφο-
ρευτική Επιτροπή.

Ξέρουµε ότι έχουν πανικοβληθεί,  το δείχνουν οι πράξεις
τους, θα εντείνουν τον βρώµικο πόλεµο ενάντια στις ταξικές
δυνάµεις κατά την διάρκεια των αρχαιρεσιών.

Στην Συνέλευση στις 24 Σεπτέµβρη βάλαµε τις βάσεις για
την αλλαγή του συσχετισµού δύναµης στο σωµατείο µας. Συ-
νεχίζουµε πιο δυναµικά, διορθώνουµε ότι δεν κάναµε σωστά. 

Ο κλάδος µας µπορεί να καθορίσει τις εξελίξεις προς όφε-
λός του.

Η πολιτική της κυβέρνησης και των εφοπλιστών δεν κινδυ-
νεύει αλλά στηρίζεται από τον κυβερνητικό εργοδοτικό συν-
δικαλισµό σε ΓΣΕΕ, Α∆Ε∆Υ, ΠΝΟ και στο σωµατείο µας που
παρά την δηµοκοπία στα λόγια πάντα ταυτίζεται µαζί τους,
εξυπηρετώντας τους θεσµούς όπως αναφέρουν και σε ανα-
κοίνωση τους.

Πλέον τους ξέρουν όλοι, ιδιαίτερα οι Ναύτες. Αυτή η
«πλειοψηφία» στην διοίκηση είναι εµπόδιο στην οργάνωση
του κλάδου στους Αγώνες των Ναυτεργατών, των εργαζοµέ-
νων, γι’ αυτό πρέπει να ανατραπεί.

ΓΙΑ ΠΕΝΕΝ ΜΑΖΙΚΗ - ΤΑΞΙΚΗ - ∆ΥΝΑΤΗ 
ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ 

ΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΝΑΥΤΩΝ

(Συνέχεια από τη σελ. 1)

Νέες διαστά-
σεις, που

προκαλούν επι-
πλέον ερωτηµα-
τικά, αποκτά η
προβοκάτσια σε
βάρος του ΚΚΕ
και του ΠΑΜΕ

από κύκλους και µηχανι-
σµούς που επιδιώκουν να
εµφανίσουν το Κόµµα και
το ταξικό συνδικαλιστικό
κίνηµα σαν φορείς ακραίων
εθνικιστικών θέσεων, που-
λώντας εκδούλευση στην
αστική τάξη και στους σκο-
τεινούς σχεδιασµούς της.

Μετά την αποκάλυψη 4
Οκτώβρη ενός φακέλου που
υπογράφεται από κάποια
«Παµµακεδονική Επιτροπή
Εθνικής Αντιστάσεως» και
εµφανίζει το ΠΑΜΕ σαν απο-
στολέα εθνικιστικού κειµέ-
νου, την επόµενη µέρα 5
Οκτώβρη αποκαλύφθηκε ότι
ο ίδιος προβοκατόρικος µη-
χανισµός διακινεί ταχυδρο-
µικά το ίδιο κατάπτυστο
κείµενο εµφανίζοντας σαν
αποστολέα και την Κ.Ο.
Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ.

Οπως και στην περί-
πτωση του ΠΑΜΕ, ο φάκε-
λος που έγινε αφορµή να

αποκαλυφθεί η άθλια προ-
βοκάτσια, επιστράφηκε στην
ΚΟΘ µε την ένδειξη «Άγνω-
στη διεύθυνση παραλήπτη».
Από τα στοιχεία των δύο φα-
κέλων προκύπτει ότι ο µηχα-
νισµός δρα από τη
Θεσσαλονίκη και έχει στείλει
άγνωστο αριθµό επιστολών
προς Ελληνες οµογενείς
που κατοικούν στην Ελλάδα.

Η επιστολή αναφέρεται
κυρίως στο ζήτηµα της ονο-
µασίας της ΠΓ∆Μ και προ-
βάλλει θέσεις κοµµένες και
ραµµένες στην επιδίωξη της
αστικής τάξης να θολώσει
τα νερά, να συκοφαντήσει
το ταξικό κίνηµα, να ταυτίσει
µε βρώµικο τρόπο στις λαQ-
κές συνειδήσεις τον πατριω-
τισµό της εργατικής τάξης
µε τον εθνικισµό διαφόρων
ανώνυµων και επικίνδυνων
κύκλων.

Να είναι όµως σίγουροι
ότι όσοι καθοδηγούν και
κρύβονται πίσω από αυτές
τις ενέργειες θα πάρουν
την απάντηση που τους
αξίζει από το ταξικό συνδι-
καλιστικό κίνηµα», τονίζει
σε ανακοίνωσή του το
ΠΑΜΕ.

ΒΡΩΜΙΚΗ  ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ
ενάντια σε ΚΚΕ και ΠΑΜΕ

Με µαζική συγκέντρωση, που
διοργάνωσαν το ΠΑΜΕ, η

ΠΑΣΥ, η ΠΑΣΕΒΕ, το ΜΑΣ
και ο σύλλογος Προοδευτικών
Γυναικών, µε τη συµµετοχή εργα-
τοnπαλλήλων, νεολαίας, επαγ-
γελµατοβιοτεχνών, αγροτών και
µαζικών φορέων, απάντησε 15
Σεπτέµβρη ο λαός της Μυτιλή-
νης στην προσπάθεια ποινικο-
ποίησης των αγώνων του
εργατικού και λαmκού κινήµατος.

Αναδεικνύοντας γιατί η πλου-
τοκρατία ανησυχεί από την αγω-
νιστική συµπαράταξη του λαού µε
την εργατική τάξη, ο Σάββας Τσι-
µπόγλου, πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ
και κεντρικός οµιλητής, µεταξύ
των άλλων ανέφερε:

Το κατηγορητήριο και η δίκη
που θα γίνει αύριο στις 16
Σεπτέµβρη 2010, είναι προκατα-
σκευασµένο από τους εφοπλι-
στές και την κυβέρνηση, τις
δυνάµεις που προωθούν την
ανταγωνιστικότητα του κεφα-
λαίου σε βάρος των λαXκών δι-
καιωµάτων και το Μνηµόνιο.

Η απεργία ήταν της ΠΝΟ,
ενώ οι κατηγορίες απευθύνονται
στον Αντώνα Στράτο πρόεδρο
του Εργατικού Κέντρου Μυτιλή-
νης, στον Μπουλµπούλη Νίκο
Πρόεδρο των Βιοτεχνών Λέσβου
και στον Γεωργούλη Παρασκευά
Γραµµατέα της Ν.Ε. Λέσβου του
ΚΚΕ. Κατηγορούν το ΠΑΜΕ ως
συνδικαλιστική οργάνωση, ενώ
γνωρίζουν τι είναι  το ΠΑΜΕ.
Είναι ταξική συσπείρωση
εργαζοµένων, συνδικαλιστών, δι-
οικητικών συµβουλίων και συνδι-
καλιστικών οργανώσεων.

Ως στελέχη του ΠΑΜΕ, ως
στελέχη του ΚΚΕ συµµετείχαν
και στήριξαν την απεργιακή
κινητοποίηση που έκαναν οι ναυ-
τεργάτες στις 31 Μάη  2010, υπε-
ρασπίζοντας το δικαίωµα στην
απεργία ενάντια στην εργοδοτική
και κρατική τροµοκρατία. 

Με το κατηγορητήριο επιβε-
βαιώνεται ποιος είναι ο κύριος
αντίπαλος τους. Είναι το ΠΑΜΕ
και το ΚΚΕ. Γι’ αυτό υπογραµµί-
ζουµε ότι η δίκη είναι πολιτική. 

Το κατηγορητήριο προκατα-
σκευασµένο και αυτός που είναι
απολογούµενος είναι οι πολιτικές
δυνάµεις που υπηρετούν το κε-
φάλαιο και την κερδοφορία του
και συνθλίβουν το σύνολο των δι-

καιωµάτων των ναυτεργατών, µε
συγκροτηµένα δικαιώµατα – συν-
δικαλιστική οργάνωση – συλλο-
γική σύµβαση – κοινωνική
ασφάλιση και µε την άρση του
Cabotage.

Ο αγώνας των ναυτεργατών
δεν είναι µόνο για τα δικαιώµατα
και τις κατακτήσεις των ναυτερ-
γατών, έχει και θα έχει άµεσες
επιδράσεις στο σύνολο των εργα-
σιακών κοινωνικών και κυριαρχι-
κών δικαιωµάτων της χώρας µας.

Με το πρόσφατο νόµο που
ψήφισαν για την άρση του
CABOTAGE «δεν απελευθερώ-
νουν» - δεν παραδίδουν µόνο την
εκµετάλλευση στις θαλάσσιες µε-
ταφορές σε Ευρωπαmκές Εται-
ρείες, που αυτό έχει γίνει
άλλωστε µε τον νόµο 3577/92 και
σειρά νοµοθετικών πρωτοβου-
λιών από τις κυβερνήσεις του
ΠΑΣΟΚ και της Ν.∆., αλλά πα-
ραδίδουν τις θαλάσσιες µεταφο-
ρές, την εκµετάλλευση των
πλουτοπαραγωγικών πηγών και
των φυσικών πόρων της χώρας
µας σε τρίτες χώρες όπως λέει ο
νόµος. Όποιος θέλει έρχεται.
Αυτό λέει ο νόµος και ότι θέλει
κάνει. Με ένα κριτήριο. Τα
κέρδη του κεφαλαίου που θα
επενδύονται σε αυτές τις δραστη-
ριότητες.

Η Μυτιλήνη είναι νησί στο
κέντρο του Αιγαίου που συγκε-
ντρώνει το ενδιαφέρον γιατί έχει
γεωστρατηγική θέση στο Αιγαίο,
πλουτοπαραγωγικές πηγές και
κυρίως τεράστια ενεργειακά
αποθέµατα.

Το επόµενο διάστηµα θα ζή-
σουµε παραπέρα
όξυνση του ανταγωνι-
σµού των ιµπεριαλιστι-
κών δυνάµεων,
ραγδαία υποβάθµιση
του βιοτικού επιπέδου
της εργατικής τάξης και
των εργαζοµένων, µε
κεντρικό        ζήτηµα
ποιος θα κυριαρχήσει
και θα λεηλατήσει τον
τόπο µας.

Τα πρωτοπαλίκαρα του κοι-
νωνικού αυτοµατισµού, πρόεδρος
του ΕΒΕΑ Μίχαλος, πρόεδρος
της ΕΣΕΕ Κροκίδης, πρόεδρος
του Επαγγελµατοβιοτεχνικού
Επιµελητήριου Πειραιά Κασιµά-
της, άλλα έλεγαν στην αρχή
της τουριστικής περιόδου υπηρε-
τώντας τα «κοκλαµαράντ», υπη-
ρετώντας τις καθετοποιηµένες
µορφές εκµετάλλευσης της TUI
και της THOMPSON και άλλων
µονοπωλιακών οµίλων, προσπα-
θώντας να ενοχοποιήσουν και να
καταστείλουν τους αγώνες του
ταξικού ναυτεργατικού – εργατι-
κού κινήµατος και τώρα µετά από
3 µήνες, στις αρχές του Φθινοπώ-
ρου, έχουν πάθει αµνησία για το

τι έλεγαν και το τι έκαναν, και θέ-
λουν νέες ενισχύσεις και προνό-
µια για να αντιµετωπίσουν την
δύσκολη οικονοµική κατάσταση.
Πολλοί που τους     πίστεψαν, µι-
κροµαγαζάτορες και µικροξενο-
δόχοι περιµένουν ακόµη το 1,2
δις ΕΥΡΩ. 

Καλούµε τους εργαζόµενους
να οργανώσουν τις δυνάµεις
τους µέσα από το ΠΑΜΕ, µέσα
από τις ταξικές συσπειρώσεις
ενάντια σε αυτή την πολιτική
της κερδοφορίας του κεφαλαίου
για να ανατρέψουν αυτή την
άθλια αντιλαXκή πολιτική. 

Το παρόν και το µέλλον βρί-
σκεται στις ταξικές δυνάµεις,
στην οργανωµένη ταξική πάλη.

Η δίκη αυτή αναβλήθηκε,
όµως, η επιχείρηση τροµοκράτη-
σης του εργατικού – λαXκού
κινήµατος συνεχίζεται και προ-
σλαµβάνει επικίνδυνο χαρα-
κτήρα µε την ψήφιση της
τροπολογίας για κλιµάκωση της
καταστολής των λαXκών κινητο-
ποιήσεων, µε αφορµή τις κινητο-
ποιήσεις των φορτηγατζήδων,
αλλά στην πραγµατικότητα από
το φόβο της ανάπτυξης ταξικών
εργατικών αγώνων.

Αντίστοιχα µέτρα παίρνονται
και σε διεθνές επίπεδο, όπως η
πρόσφατη απόφαση της Κοινο-
βουλευτικής Συνέλευσης του
Συµβουλίου της Ευρώπης, που
προβλέπει αντιδηµοκρατικά
µέτρα απέναντι σε οργανώσεις
και κόµµατα που αντιπαλεύουν
τον ιµπεριαλισµό και το καπιτα-
λιστικό σύστηµα και συνδράµει
στη διαµόρφωση ενός ακόµη πιο
αντιδραστικού νοµοθετικού πλαι-
σίου σ' ολόκληρη την Ευρώπη
ακριβώς στην περίοδο που δυνα-
µώνουν οι αγώνες σ' όλες τις
χώρες ενάντια στις συνέπειες
από την καπιταλιστική οικονο-
µική κρίση, τις οποίες βιώνουν οι
εργαζόµενοι και τους οποίους χα-
ρακτηρίζει ως "εξτρεµισµό". 

Την απόφαση υπερψήφισαν
οι βουλευτές της Ν.∆. και ∆ΕΝ
την καταψήφισαν οι βουλευτές
του ΠΑΣΟΚ, ενώ ο βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε την
απόφαση αλλά ∆ΕΝ καταψήφισε
τις οδηγίες εφαρµογής της!

Η πάλη της εργατικής τάξης,
η ανασυγκρότηση και αντεπί-
θεση του εργατικού - λαXκού κι-
νήµατος σε ολόκληρη την
Ευρώπη µπορεί να τοποθετήσει
τα ψηφίσµατα αυτά εκεί που
ανήκουν: Στα σκουπίδια της
Ιστορίας !

∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ στις ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΩΞΕΙΣ

Στα σκουπίδια
της ιστορίας

Συνάντηση µε το ταξικό
ναυτεργατικό κίνηµα

Με τις ταξικές δυνάµεις του ναυτεργατικού συνδικα-
λιστικού κινήµατος, την ΠΕΜΕΝ και τον ΣΤΕΦΕΝ-

ΣΩΝ, συναντήθηκαν 16 Σεπτέµβρη αντιπροσωπείες
οργανώσεων νεολαίας από το διεθνή χώρο, οι οποίες
βρέθηκαν στη χώρα µας για να συµµετάσχουν στο 36ο
Φεστιβάλ της ΚΝΕ. Νωρίτερα είχαν επισκεφτεί το ιστο-
ρικό κτίριο Μπουµπουλίνας και Ακτή Μιαούλη, όπου στε-
γαζόταν πριν η Ένωση και το 1918 έγινε το ιδρυτικό
συνέδριο του ΣΕΚΕ, που µετονοµάστηκε σε ΚΚΕ.

Στη διάρκεια της συζήτησης µε τις διοικήσεις των
δύο ταξικών ναυτεργατικών σωµατείων, όπου συµµε-
τείχε και ο Γιώργος Τούσσας, πρώην πρόεδρος της
ΠΕΜΕΝ και σήµερα µέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και ευρω-
βουλευτής του Κόµµατος, αναδείχθηκε η µεγάλη πολι-
τική σηµασία που έχει το Φεστιβάλ της ΚΝΕ, ειδικά
σήµερα, σε συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης, όπου η επί-
θεση των δυνάµεων του κεφαλαίου, για να γίνει ακόµα
φτηνότερη η εργατική δύναµη, είναι σφοδρή. 

Με τα µηνύµατα που εκπέµπει το Φεστιβάλ, απ' άκρη
σ' άκρη στην Ελλάδα, όπως αναφέρθηκε, συµβάλλει
στην ανάδειξη της ανάγκης να ανασυνταχθεί το εργα-
τικό νεολαιίστικο κίνηµα, να ενισχυθεί η αντιιµπεριαλι-
στική, αντιµονοπωλιακή πάλη, πάλη για την αλλαγή των
συσχετισµών δύναµης, για να περάσει η εξουσία στα
χέρια του λαού, ώστε να οργανωθεί η οικονοµία µε βάση
τις λαQκές ανάγκες και όχι µε κριτήριο τα κέρδη των µο-
νοπωλίων.

Στην ίδια κατεύθυνση, ενίσχυσης του ταξικού συ-
ντονισµού και σε πανευρωπα[κό επίπεδο, το ΠΑΜΕ
διοργάνωσε στην Αθήνα πανευρωπα[κή σύσκεψη των
ταξικών συνδικάτων στις 17-18 Σεπτέµβρη 2010.

∆ΙΕΘΝΙΣΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

∆ιαδήλωση αλληλεγγύης και συµπαράστασης στον
αγώνα της εργατικής τάξης και του λαού της Ελλά-

δας ενάντια στα αντιλαQκά µέτρα της κυβέρνησης, κε-
φαλαίου και ΕΕ, πραγµατοποίησε 7 Σεπτέµβρη έξω από
την Ελληνική Πρεσβεία του Μπουένος Ά[ρες η Συνο-
µοσπονδία Εργαζοµένων Αργεντινής (CTA), στα πλαί-
σια της παγκόσµιας ηµέρας δράσης που κήρυξε η
Παγκόσµια Συνδικαλιστική Οµοσπονδία (WFTU). 

Στη διαδήλωση παραβρέθηκε και χαιρέτισε αντιπρο-
σωπεία του ΠΑΜΕ, που σε ανακοίνωσή του σηµειώνει
ότι: «H διαδήλωση αυτή γίνεται σε µια περίοδο που η ερ-
γατική τάξη και ο λαός της Αργεντινής αγωνίζεται ενά-
ντια στην ένταση της εκµετάλλευσης που ακολούθησε
την καπιταλιστική κρίση που έζησε τις αρχές της δεκαε-
τίας του 2000». 

Σε 2 σχετικές ερωτήσεις
προχώρησε το ΚΚΕ προς τον
αρµόδιο Υπουργό για το ποια
µέτρα θα παρθούν για την άµεση
λύση των οξυµµένων προβληµά-
των σε ναυτική εκπαίδευση και
µετεκπαίδευση στις οποίες ο
Υπουργός απάντησε υπερασπι-
ζόµενος την κυβερνητική πολι-
τική και τα αντιλαmκά µέτρα,
όπως ακριβώς είχε κάνει και στη
συνάντηση που είχε µε την Εκτε-
λεστική Επιτροπή της ΠΝΟ.

Η διπροσωπία των εφοπλι-
στών δεν έχει όρια αφού από τη
µία λένε ότι λείπουν 4100 αξιω-
µατικοί πρώτης τάξης από τα ελ-
ληνικά καράβια και θα πρέπει
να εισάγονται κατά έτος στις
ΑΕΝ 1130 πλοίαρχοι και 870 µη-
χανικοί. Όταν έρχεται η ώρα να
εκτελέσουν τα εκπαιδευτικά
τους ταξίδια οι σπουδαστές κά-
νουν τα στραβά µάτια παρά το
Π∆ 251/2002 που καθορίζει :

“Οι εφοπλιστικές ενώσεις

υποχρεούνται να εξασφαλίσουν
τον απαιτούµενο αριθµό πλοίων
και να δέχονται τους σπουδαστές
που αποστέλλονται από τις ΑΕΝ
για ναυτολόγηση.

Η ναυτολόγηση των εκπαι-
δευόµενων σπουδαστών γίνεται
µε την εποπτεία του ΥΕΝ και οι
σχετικές δαπάνες αποστολής και
παλιννόστησης τους βαρύνουν
τους πλοιοκτήτες.”

∆εν γίνεται καµία αναφορά
στην εξέλιξη αφού µε τις 11
εγκριτικές πράξεις έχει µειωθεί
ο αριθµός των Ελλήνων ναυτερ-
γατών µε συγκροτηµένα συνδι-
καλιστικά δικαιώµατα στην
ποντοπόρο ναυτιλία, µε αποτέ-
λεσµα την ανεργία στον κλάδο.

Οι σπουδαστές, οι ναυτεργά-
τες δεν σκύβουν το κεφάλι µέσα
από την επιτροπή αγώνα, στο
πλευρό των ταξικών σωµατείων
ΠΕΜΕΝ-ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, τις δυ-
νάµεις του ΠΑΜΕ, θα παλέψουν
και θα συνεχίσουν τις κινητοποι-
ήσεις τους µε αιτήµατα που θα
ανταποκρίνονται στις σύγχρονες
και πραγµατικές τους ανάγκες,
για την ανατροπή της αντιλαm-
κής, αντιναυτεργατικής πολιτι-
κής, για το δικαίωµα τους στη
µόρφωση και στη δουλειά

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΝΑΥΤΩΝ
Ο κλάδος µας µπορεί να καθορίσει

τις εξελίξεις προς όφελός του Πολλές δεκάδες άτοµα (ίσως και 300!) πνίγηκαν το Σαβ-
βατοκύριακο 4-5 Σεπτέµβρη κατά την ανατροπή υπερφορ-
τωµένου πλοιαρίου στο νότιο τµήµα της Λ∆ Κονγκό.
Σύµφωνα µε επιζώντες ναυαγούς, το πλοιάριο ήταν υπερ-
φορτωµένο σε απόλυτο βαθµό. Αλλο ένα πολύνεκρο ναυά-
γιο σηµειώθηκε στην επαρχία Κασάm, και υπολογίζεται ότι
200 άτοµα αγνοούνται όταν ανατράπηκε το (επίσης υπερ-
φορτωµένο) σκάφος στο οποίο επέβαιναν.

Αναίσθητος, από αδιευκρίνιστα αίτια, βρέθηκε 28-08-
2010 στην καµπίνα του 66χρονος αλλοδαπός ναυτεργάτης
του Φ/Γ «DORNUM» σηµαίας Αντίγκουα, ενώ έπλεε ανοι-
χτά της Πάτρας, προερχόµενο από Άσπρα Σπίτια. Μετα-
φέρθηκε στο ΠΠΓΝ Ρίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός
του, ενώ παραγγέλθηκε νεκροψία – νεκροτοµία και τοξικο-
λογική εξέταση. 

Εξαντλητικά ωράρια και στα Ρ/Κ

Ο 44χρονος ναύτης Γ. Χάλαρης που την Τρίτη 23 Σε-
πτέµβρη έπεσε στη θάλασσα του Θερµαmκού Κόλπου από
το ρυµουλκό «ΠΟΛΙΚΟΣ» και ήταν αγνοούµενος για 4
ώρες, βρισκόταν στο πόδι, όπως και το υπόλοιπο πλήρωµα
επί 24 ώρες! Σύµφωνα µε στοιχεία των ναυτεργατικών σω-
µατείων ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ και Πανελλήνια Ενωση
Πληρωµάτων Ρυµουλκών Ναυαγοσωστικών ΠΕΠΡΝ, για
τις συνθήκες εργασίας σε αυτό το ρυµουλκό και σε άλλα
τρία που εκτελούν λιµενικά έργα στην περιοχή, από καθαρή
τύχη µέχρι τώρα δεν έχει συµβεί το χειρότερο! 

Συγκεκριµένα, το ρυµουλκό «ΠΟΛΙΚΟΣ» καθώς άλλα
τρία Ρ/Κ συµµετέχουν σε λιµενικά έργα εκτελώντας σε κα-
θηµερινή βάση συγκεκριµένη θαλάσσια διαδροµή 32 ν.µ.
από την περιοχή του αεροδροµίου Θεσσαλονίκης προς Γρί-
τσα Λιτόχωρου Πιερίας, ρυµουλκώντας φορτηγίδες. Σύµ-
φωνα µε τα σωµατεία, «για να εκτελέσουν το µεταφορικό
έργο εργάζονται επί 24ώρου βάσεως µε µικρές διακοπές το
Σάββατο και την Κυριακή». Αυτή την 24ωρη εργασία κα-
λούνται να τη φέρουν σε πέρας όλοι και όλοι 4 ναυτεργάτες
που είναι ναυτολογηµένοι σε κάθε ένα από τα ρυµουλκά.
Για την ακρίβεια, το πλήρωµα του κάθε ρυµουλκού αποτε-
λείται από έναν πλοίαρχο, ένα µηχανικό και δύο ναύτες!

«Οι µειωµένες ειδικές οργανικές συνθέσεις,  η εντατι-
κοποίηση της εργασίας µε την παραβίαση ακόµα και της
∆ιεθνούς Σύµβασης 180 που καθορίζει τις ώρες εργασίας
και ανάπαυσης, οδηγεί σε αυτά τα ατυχήµατα», αναφέρουν
τα σωµατεία και απαιτούν «άµεσα να αντιµετωπιστεί αυτή
η κατάσταση, να αποκατασταθούν οι οργανικές συνθέ-
σεις».

ΝΝΑΑΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙ∆∆ΕΕΥΥΣΣΗΗ  ––  ΜΜΕΕΤΤΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙ∆∆ΕΕΥΥΣΣΗΗ  

αντιµέτωποι µε τον εµπαιγµό ΥΕΝ - ΕΕΕ 
βρίσκονται οι σπουδαστές ΑΕΝ - ΚΕΣΕΝ

(Συνέχεια 
από τη 
σελ. 1)

ΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΝ2 Οκτώβρης 2010

ΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΝ
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 - 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 10
Εξωτερικού: Ευρώ 50

Η ύλη του παρόντος φύλλου
έκλεισε 12 Οκτώβρη 2010

ΝΑΥΤΙΚΑ «ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ»
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Με λα[κή κινητοποίηση αποτράπηκε προσπάθεια να
κατασχεθεί περιουσία του δήµου, που εκδηλώθηκε

την Πέµπτη 30 Σεπτέµβρη, όταν λίγο πριν το µεσηµέρι εµ-
φανίστηκε στο δηµαρχείο µια δικαστική επιµελήτρια η
οποία εισέβαλε στο γραφείο του κοµµουνιστή δηµάρχου
Νίκαιας Στέλιου Μπενετάτου, µε συνοδεία των διοικητών
των αστυνοµικών τµηµάτων Νίκαιας και Ρέντη και ανδρών
της αστυνοµίας και επιτόπου έδωσε εντολή κατάσχεσης
περιουσιακών στοιχείων κινητών και ακίνητων του νικαιώ-
τικου λαού, επειδή -λόγω των οικονοµικών προβληµάτων
που δηµιουργεί και στον δήµο Νίκαιας η αντιλαQκή πολι-
τική- δεν έχει καταφέρει ακόµα να καταβάλει κάποιο ειδικό
επίδοµα, που αφορά το 1/10 των εργαζοµένων του δήµου,
το οποίο µάλιστα κέρδισαν δικαστικά το 2007 µε την συ-
µπαράσταση του δηµάρχου, ενώ αντίθετα άλλοι δήµοι
αντέδρασαν σε αυτή την διεκδίκηση! 

Την όλη διαδικασία κίνησε η ΠΑΣΚΕ, που πλειοψηφεί
στη διοίκηση του σωµατείου και υπονοµεύει ανοιχτά τις
αγωνιστικές κινητοποιήσεις της δηµοτικής αρχής της Νί-
καιας για την απρόσκοπτη µισθοδοσία των εργαζοµένων.
Παρά τη δεδοµένη απόφαση του δηµάρχου ο οποίος έχει
καλέσει το σωµατείο να διεκδικήσουν µαζί από την κυβέρ-
νηση την ουσιαστική χρηµατοδότηση που οφείλει, ώστε
να καταβληθεί και αυτό το επίδοµα.  Προηγουµένως είχαν
προσπαθήσει να κατασχέσουν τη µισθοδοσία των εργα-
ζοµένων του δήµου από το Ταµείο Παρακαταθηκών και
∆ανείων! 

Ο δήµαρχος Νίκαιας Στέλιος Μπενετάτος έκανε
σαφές ότι δεν πρόκειται να κατασχεθεί ούτε καρφίτσα
από την περιουσία του δήµου για πολιτικές σκοπιµότη-
τες.

Η παρουσία της δικαστικής επιµελήτριας σήµανε συ-
ναγερµό για εργαζόµενους του δήµου και της πόλης οι
οποίοι κατέφτασαν για να υπερασπίσουν τα λαQκά περιου-
σιακά στοιχεία.  

Στο πλευρό του αγωνιστή δηµάρχου έφτασαν και έκα-
ναν παρέµβαση στο Αστυνοµικό Τµήµα Νίκαιας, ο Θ. Πα-
φίλης, βουλευτής του ΚΚΕ και υποψήφιος περιφερειάρχης
Αττικής της «Λα[κής Συσπείρωσης», ο πρόεδρος του ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ Γ. Μανουσογιαννάκης υποψήφιος αντιπεριφε-
ρειάρχης Πειραιά της «Λα[κής Συσπείρωσης», ο Γ.
Τούσσας ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, ο πρόεδρος της
ΠΕΜΕΝ Σ. Τσιµπόγλου και πλήθος δηµοτών. 

Κάτω από την αποφασιστικότητα των συγκεντρωµέ-
νων, τα στελέχη της ΠΑΣΚΕ οπισθοχώρησαν τελικά στην
διαδικασία κατάσχεσης. Ότι και να κάνουν οι µηχανισµοί
του ΠΑΣΟΚ µε εµπροσθοφυλακή την ΠΑΣΚΕ του σωµα-
τείου των εργαζοµένων του δήµου Νίκαιας, δεν µπορούν
να σπιλώσουν την αγωνιστική δηµοτική αρχή, τον κοµ-
µουνιστή δήµαρχο της Νίκαιας Στέλιο Μπενετάτο. 

Ο ∆ήµος Νίκαιας αποτελεί λαµπρή εξαίρεση από
όλους τους άλλους δήµους της περιφέρειας του Πει-
ραιά, όπου οι γαλαζοπράσινοι δήµαρχοι ως φορείς της
αντιλα[κής πολιτικής, επιτίθενται άγρια σε βάρος των ερ-
γαζοµένων και στέλνει το µήνυµα ποια θα πρέπει να
είναι η στάση συνολικά των εργαζοµένων µπροστά στην
κάλπη.

∆ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
Οργανωµένο σχέδιο από το ΠΑΣΟΚ
ενάντια στον κοµµουνιστή ∆ήµαρχο

ΛΛΕΕΥΥΚΚΗΗ  ΣΣΗΗΜΜΑΑΙΙΑΑ  ΥΥΠΠΟΟΤΤΑΑΓΓΗΗΣΣ
σσήήκκωωσσαανν  ηη  ΓΓΣΣΕΕΕΕ  κκααιι  ηη  ΠΠΝΝΟΟ

Την λευκή σηµαία της άνευ όρων παράδοσης
στις επιταγές του κεφαλαίου και των εφοπλι-

στών σήκωσαν οι πλειοψηφίες της ΓΣΕΕ και της
ΠΝΟ και καλούν τους εργαζόµενους να σκύ-
ψουν το κεφάλι και να µη διεκδικούν. 

Ο µεν πρόεδρος, της ΓΣΕΕ αποκηρύσσοντας
κάθε ιδέα για απεργιακές κινητοποιήσεις, δηλώνει
ότι «δεν υπάρχουν προφανείς εναλλακτικές λύσεις
στο µνηµόνιο»(!) και στη συνέχεια καµώνεται πως
τάχα νοιάζεται για τα δεινά που επιφέρει για τους
εργαζόµενους η αντιλαQκή πολιτική που αποδέχε-
ται και απαιτεί «εδώ και τώρα να ληφθούν µέτρα
για την απασχόληση και την υπεράσπιση των
ανέργων και βεβαίως για την εισοδηµατική απο-
κατάσταση των χαµηλόµισθων και των χαµηλοσυ-
νταξιούχων»… 

Ξέχασε µήπως ο Παναγόπουλος της ΓΣΕΕ (και
του ΠΑΣΟΚ) ότι τρεις µήνες πριν αυτός ο ίδιος
συµφώνησε µε τους βιοµήχανους να δοθούν το β'
εξάµηνο του 2011 «αυξήσεις» στους εργαζόµε-
νους 0,18 λεπτά; Όχι βέβαια. Απλά η ηγεσία της
ΓΣΕΕ για µια ακόµα φορά προστρέχει να προσφέ-
ρει τις πολύτιµες υπηρεσίες της στο κεφάλαιο,
επαναλαµβάνοντας ως γνήσιος «κολαούζος» της
κυβέρνησης, των εργοδοτών και της Τρόικας ότι:
α) δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση πέρα από
αυτή της άγριας αντιλαQκής επίθεσης που εφαρ-
µόζει η κυβέρνηση, β) δε θα γίνουν αγώνες το επό-
µενο διάστηµα, εφόσον δεν υπάρχει άλλη λύση.

Και ενώ αυτά δηλώνει η ηγεσία της ΓΣΕΕ δια
του προέδρου της κ. Παναγόπουλου, ορισµένοι
όπως η «Αυτόνοµη Παρέµβαση» έχουν ακόµα το
θράσος να εγκαλούν το ΠΑΜΕ για αντι-ενωτική
πολιτική και διάσπαση. 

Η δε πλειοψηφία της ΠΝΟ δεν κάνει ούτε καν
προσπάθεια να κρύψει την συνειδητή υποταγή
της, υπογράφοντας ΣΣΕ µε «αύξηση» 2% για τα
Τ/Ρ και Μ/Γ πλοία, όταν ήδη µόνον από την αύ-
ξηση της φορολογίας οι ναυτεργάτες έχουν
χάσει 3%, ενώ ξεδιάντροπα δηλώνουν ότι είναι
έτοιµοι να υπογράψουν και 0%! «αυξήσεις»
αρκεί να κλείσουν οι ΣΣΕ του 2010  και ταυτό-
χρονα συνεχίζουν να παπαγαλίζουν ότι τα αντι-
λα[κά µέτρα δεν αφορούν -τάχα- τους
ναυτεργάτες... 

Χαρακτηριστικό µνηµείο υποτέλειας αποτελεί
το δηµοσίευµα της διοίκησης της ΠΕΠΕΝ στο πε-
ριοδικό «Πλοιαρχική Ηχώ», όπου χωρίς να αναφέ-
ρουν ούτε λέξη για το επαίσχυντο µνηµόνιο ν.
3845/10 και τον αντιασφαλιστικό νόµο 3863/10,
«καθησυχάσουν» τους ναυτεργάτες µε ένα  από-
σπασµα από τα πρακτικά της Βουλής, που δεν έχει
καµιά νοµική ισχύ».

Όµως, ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο
χρόνο χαίρονται, και αυτό επιβεβαιώνεται: -1)
από κόψιµο των επιδοµάτων Άδειας – Χριστου-
γέννων – Πάσχα και το  χαράτσι του «ΛΑΦΚΑ» από
τις συντάξεις του ΝΑΤ! και -2) από την µη επικύ-
ρωση µέχρι τώρα από το ΥΕΝ της Συλλογικής
Σύµβασης µε αυξήσεις 2%, που υπέγραψε η πλει-
οψηφία της ΠΝΟ µε τον ΣΕΕΝ για τα τουριστικά
και µεσογειακά πλοία.

Και ενώ αυτά συµβαίνουν στους κόλπους της
ΠΝΟ, ο πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ Αντ. Νταλακογιώρ-
γος σε κάθε ευκαιρία επαναλαµβάνει ότι δεν πρό-
κειται να βρεθεί ποτέ σε κοινό αγώνα µε τα ταξικά
σωµατεία ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, απουσιάζοντας
ακόµα και από κλαδικές διεκδικήσεις των Ναυτών
που υποτίθεται ότι εκπροσωπεί!

Είναι ολοφάνερο ότι οι εργαζόµενοι πρέπει
να απαλλαγούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα
από τους στυλοβάτες της αντιλα[κής πολιτικής
και να τους «πετάξουν» έξω από τα σωµατεία,
αλλάζοντας ριζικά τους συσχετισµούς υπέρ των
ταξικών δυνάµεων και του ΠΑΜΕ.

Οι Ναύτες έχουν την ευκαιρία µε την ψήφο
τους στον «Αγωνιστικό Συνδυασµό Ναυτών» να
ξεκαθαρίσουν την κατάσταση στο σωµατείο τους
και να φυλάξουν τα νώτα τους από τις πισώπλα-
τες µαχαιριές της πλειοψηφίας της διοίκησης.  

Όλοι οι ναυτεργάτες - όλοι οι εργαζόµενοι
έχουν την ευκαιρία µε την ψήφο τους στη «Λα[κή
Συσπείρωση» να καταδικάσουν την βάρβαρη πο-
λιτική, ώστε από καλύτερες θέσεις να συνεχί-
σουµε τον αγώνα για ανατροπή της βάρβαρης
αντιλαQκής πολιτικής.

Χαιρετίζουµε τις εργασίες του έκτα-
κτου συνέδριου της ΣΕΓ∆ΑΜΕΛΙΝ -

ΠΕΟ και ευχαριστούµε πολύ για την
πρόσκληση.Στη σηµερινή εκδήλωση συ-
γκεντρώνουµε την προσοχή µας στην κα-
πιταλιστική κρίση αλλά πρέπει να
σηµειώσουµε ότι το εκµεταλλευτικό σύ-
στηµα είναι επικίνδυνο σε όλες τις φάσεις
του οικονοµικού κύκλου γιατί η εκµετάλ-
λευση της εργατικής τάξης παραµένει και
στη φάση της ανόδου της καπιταλιστικής
οικονοµίας στην οποία άλλωστε διαµορ-
φώνονται οι προnποθέσεις που οδηγούν
στην καπιταλιστική κρίση.

Η καπιταλιστική κρίση σηµαδεύει το
σύστηµα, δείχνει τα ιστορικά του όρια και
αυτό δεν µπορεί να αποκρυφτεί µε την
ενοχοποίηση της µιας ή της άλλης διαχεί-
ρισης , όπως κάνουν οι απολογητές του
καπιταλισµού που εξαντλούν την κριτική
τους στη νεοφιλελεύθερη διαχείριση για
να βγάλουν λάδι τη Σοσιαλδηµοκρατία
και να καλλιεργήσουν αυταπάτες για το
νεοκεnνσιανισµό.

Η γέννηση της καπιταλιστικής οικο-
νοµικής κρίσης έχει βαθύτερα αίτια,
αφορά την ίδια τη φύση του συστήµατος,
τους νόµους λειτουργίας του, τις αξεπέ-
ραστες αντιθέσεις του, που στο κέντρο
τους βρίσκεται η βασική αντίθεση, η
αντίθεση ανάµεσα στον κοινωνικό χαρα-
κτήρα της παραγωγής και της εργασίας
και στην καπιταλιστική ιδιοποίηση των
αποτελεσµάτων τους.

Γι αυτό µιλάµε για κρίση υπερσυσσώ-
ρευσης κεφαλαίων, υπερπαραγωγής που
εκφράζει µε ιδιαίτερη ένταση, σε διεθνές
και εθνικό επίπεδο την αύξηση του βαθ-
µού εκµετάλλευσης της εργατικής τάξης,
την αύξηση του απλήρωτου χρόνου εργα-
σίας, της υπεραξίας.

Συνεπώς, η διαπάλη που γίνεται για
τις αιτίες της κρίσης αλλά και για την προ-
οπτική είναι θέµα κρίσιµης σηµασίας για
το ταξικό συνδικαλιστικό κίνηµα.

Στην Ελλάδα για πολλά χρόνια δια-
τηρήθηκε υψηλός ρυθµός ανάπτυξης της
καπιταλιστικής οικονοµίας, η αύξηση του
Ακαθάριστου Εγχώριου Προmόντος
(ΑΕΠ) κινήθηκε περίπου στο 4,5 - 5%,
Υπάρχει όµως ένα αδυσώπητο ερώτηµα.
Ποιός ωφελήθηκε από αυτή την καπιτα-
λιστική ανάπτυξη.

Από το 1990 µέχρι το 2007 αυξήθηκε
το ΑΕΠ κατά 6,6. φορές και τα κέρδη του
µεγάλου κεφαλαίου κατά 28 φορές ενώ
στον αντίποδα καθηλώθηκαν οι µισθοί
και οι συντάξεις, χειροτέρευσε η κατά-
σταση των εργατικών λαmκών οικογε-
νειών.

Στις συνθήκες της ανόδου της οικονο-
µίας εφαρµόστηκαν πολύ σκληρά αντι-
λαmκά µέτρα, στα πλαίσια των
καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων της Ευ-
ρωπαmκής Ένωσης που συνδιαµορφώ-
νουν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της
Ν.∆ στην Ελλάδα.

Σ’ αυτό το έδαφος εκδηλώθηκε η κα-
πιταλιστική κρίση που οδήγησε σε µείωση
του ΑΕΠ κατά 2% το 2009 το οποίο υπο-
λογίζεται ότι θα µειωθεί κατά 4% µέσα
στο 2010.

Στο όνοµα της κρίσης των ελλειµµά-
των και του δηµόσιου χρέους, εξαπολύ-
θηκε µια πολύ καλά οργανωµένη επίθεση,
τόσο από την κυβέρνηση της Ν.∆, όσο και
από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ µε στόχο
την αύξηση του βαθµού εκµετάλλευσης
και τη µείωση της τιµής της εργατικής δύ-
ναµης, τη διατήρηση και την αύξηση της
κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας
του µεγάλου κεφαλαίου, αξιοποιώντας το
γνωστό αντιλαmκό µνηµόνιο που συµφώ-
νησε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ µε την Ευ-
ρωπαmκή Ένωση, την Ευρωπαmκή
Κεντρική Τράπεζα και το ∆ιεθνές Νοµι-
σµατικό Ταµείο.

Τα µέτρα που παίρνει η σοσιαλδηµο-
κρατική κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, µε τη
στήριξη της Ν.∆. και του εθνικιστικού
κόµµατος του ΛΑ.Ο.Σ. δεν αφορούν τον
ένα ή τον άλλο τοµέα ή κλάδο, είναι συ-
νολικά, δεν είναι προσωρινά αλλά µό-
νιµα.

Αφορούν τη µείωση των µισθών και
των συντάξεων, την κατάργηση των Συλ-
λογικών Συµβάσεων, την ανατροπή των
εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµά-
των, την εµπορευµατοποίηση των κοινω-
νικών υπηρεσιών, την απελευθέρωση
στρατηγικής σηµασίας της οικονοµίας,
την επέκταση των ιδιωτικοποιήσεων.

Πρόκειται για µέτρα που είχαν απο-
φασιστεί από πολλά χρόνια πριν στην Ευ-
ρωπαmκή Ένωση και επιβάλλονται µε την
αξιοποίηση του αρνητικού συσχετισµού
δύναµης σε πολιτικό και συνδικαλιστικό
επίπεδο, στο όνοµα της κρίσης.

Εξίσου επικίνδυνη είναι η αντεργα-
τική επίθεση και στο χώρο της ναυτιλίας
µε την απελευθέρωση της Κρουαζιέρας
και της Ακτοπλο=ας αλλά και µε άλλα
αντεργατικά µέτρα, για να αναπτυχθεί
απρόσκοπτα η επιχειρηµατική δραστη-
ριότητα των µεγάλων µονοπωλιακών οµί-
λων, να καταργηθούν  τα ναυτεργατικά
δικαιώµατα που έχουν αποµείνει.

Αυτό είναι το στίγµα της πολιτικής της
Ευρωπαmκής Ένωσης του ΠΑΣΟΚ και
της Ν.∆. Χειροτέρευση της κατάστασης
των ναυτεργατών προνόµια για το εφο-
πλιστικό κεφάλαιο. Τεράστια κέρδη στις
συνθήκες των υψηλών ναύλων αλλά και
παραγγελίες 11 δισεκατοµµυρίων Ευρώ
στις συνθήκες της κρίσης που οι Έλληνες
εφοπλιστές ενισχύουν την ανταγωνιστι-
κότητα τους και διατηρούν την πρωτοκα-
θεδρία ελέγχοντας το 15% της
παγκόσµιας χωρητικότητας.

Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες διακρί-
νονται ακόµα πιο καθαρά οι δύο γραµµές
στο συνδικαλιστικό κίνηµα.

Η διεθνής των λεγόµενων ελεύθερων
συνδικάτων, η Συνοµοσπονδία τους στην
Ευρώπη, η ΓΣΕΕ και Α∆Ε∆Υ στην Ελ-
λάδα, µε την ευθύνη των φιλελεύθερων
και σοσιαλδηµοκρατικών επιτελείων και
µε την συνδροµή των οπορτουνιστών,
υπηρετούν τα συµφέροντα του κεφα-
λαίου.

Αυτή είναι η ουσία ανεξάρτητα από
ελιγµούς και τακτικές κινήσεις που απο-
σκοπούν στην παραπλάνηση των εργαζο-
µένων.

Στηρίζουν το εκµεταλλευτικό σύ-
στηµα, υποστηρίζουν τη συνεργασία των
τάξεων και τη στρατηγική του κεφαλαίου.
Έχουν εγκληµατικές ευθύνες. Γιατί τόσο
κατά την περίοδο ανόδου της καπιταλι-
στικής οικονοµίας, όσο και κατά τη διάρ-
κεια της κρίσης κινούνται µε αιχµή την
κερδοφορία των µεγάλων επιχειρήσεων,
υπογράφουν µνηµόνια συνεργασίας των

τάξεων υπονοµεύοντας την ταξική πάλη
υπογράφουν Συλλογικές Συµβάσεις που
µειώνουν τους µισθούς, αποδέχονται την
κατάργηση θεµελιακών δικαιωµάτων, ρί-
χνοντας κάπου -κάπου καµιά ντουφεκιά
στο αέρα, µε αποσπασµατικές κινητοποι-
ήσεις που τα αιτήµατά τους δεν συγκρού-
ονται µε τη στρατηγική του κεφαλαίου και
την καρδιά της αντιλαmκής πολιτικής.

Επί της ουσίας καλλιεργούν τη µοι-
ρολατρία και θολώνουν τα νερά για να
εγκλωβίσουν τους εργαζόµενους στον
καπιταλιστικό δρόµο ανάπτυξης όπως
έκανε πρόσφατα ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ
στην Ελλάδα.

Αποδεδειγµένα οι δυνάµεις αυτές
είναι αντίπαλοι της εργατικής τάξης και
στο βαθµό που κατανοείται αυτό, στο
βαθµό που αλλάζει ο συσχετισµός δύνα-
µης υπέρ των ταξικών δυνάµεων η πάλη
του εργατικού κινήµατος τόσο σε διεθνές
επίπεδο µε την ενίσχυση της ΠΣΟ, που
παλεύει µέσα σε δύσκολες συνθήκες, όσο
και σε εθνικό επίπεδο.

Οι ταξικές δυνάµεις στην Ελλάδα, οι
δυνάµεις του Πανεργατικού Αγωνιστικού
Μετώπου, του ΠΑΜΕ, στο οποίο συµµε-
τέχουν και τα ταξικά ναυτεργατικά συν-
δικάτα ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ
έδωσαν και δίνουν σκληρές µάχες µαζί µε
εκατοντάδες χιλιάδες εργάτες και εργά-
τριες µε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους
της δουλειάς. Αναµφισβήτητα οι δυνάµεις
του ΠΑΜΕ πρωτοστάτησαν δυναµικά
στις 14 πανελλαδικές απεργίες που έγι-
ναν από το τέλος του 2009 αλλά και στο
µεγάλο αριθµό συλλαλητηρίων πολύµορ-
φων κινητοποιήσεων. 

Πρωτοστάτησαν στα εργοστάσια,
στους χώρους δουλειάς σε σύγκρουση µε
τους καπιταλιστές και τον απεργοσπα-
στικό µηχανισµό του οργάνωσαν µαζί µε
την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, τη στήριξη
της Ν.∆. του ΛΑΟΣ και των Μέσων Μα-
ζικής Ενηµέρωσης. Πρωτοστάτησαν σε
απεργίες που πραγµατοποιήθηκαν απει-
θαρχώντας σε δικαστικές αποφάσεις που

τις χαρακτήρισαν παράνοµες και κατα-
χρηστικές, όπως ήταν απεργίες που ορ-
γάνωσαν τα σωµατεία ΠΕΜΕΝ και
ΣΤΈΦΕΝΣΩΝ, αλλά και ταξικά σωµα-
τεία σε άλλους κλάδους. 

Η κατεύθυνση, ο προσανατολισµός
που δίνει δύναµη στον αγώνα µας είναι
η σύγκρουση µε το εκµεταλλευτικό σύ-
στηµα, µε τις δυνάµεις του κεφαλαίου
και τους πολιτικούς του εκπροσώπους.
Είναι η επιµονή στην ταξική πάλη και
στην προοπτική της, στην ανατροπή,
στην κατάργηση του καθεστώτος της εκ-
µετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο,
στην οικοδόµηση µιας νέας κοινωνίας
που η εξουσία θα είναι στα χέρια της ερ-
γατικής τάξης και των λαXκών δυνάµεων,
τα µέσα παραγωγής θα είναι λαXκή περι-
ουσία και η οικονοµία θα αναπτύσσεται,
µε κεντρικό σχεδιασµό, µε κριτήριο την
ικανοποίηση των λαXκών αναγκών.

Με αυτή την αφετηρία υποστηρίξαµε
εξ αρχής και υποστηρίζουµε τη θέση: «οι
εργαζόµενοι δεν έχουν καµία ευθύνη για
την καπιταλιστική κρίση, την κρίση να
πληρώσει η πλουτοκρατία» , οργανώνο-
ντας την αντίσταση των εργαζοµένων,
διεκδικώντας στόχους που ανταποκρίνο-
νται στις εργατικές-λαmκές ανάγκες π.χ.
για πλήρη-σταθερή εργασία, αποκλει-
στικά δηµόσια-δωρεάν Υγεία, Πρόνοια ,
Παιδεία, αυξήσεις στους µισθούς και στις
συντάξεις κ. άλλα

Σ αυτή την πορεία πραγµατοποιή-
θηκε, ένα πολύ σοβαρό βήµα στο συντο-
νισµό της δράσης και της κοινωνικής
συµµαχίας ανάµεσα στην εργατική τάξη,
στη µικρή και µεσαία αγροτιά, στους αυ-
τοαπασχολούµενους, στις γυναίκες και τη
νεολαία, µε την κοινή πάλη του ΠΑΜΕ,
της ΠΑΣΥ της αγωνιστικής συσπείρωσης
στην αγροτιά, της ΠΑΣΕΒΕ στους µι-
κρούς επαγγελµατίες Βιοτέχνες και
Εµπόρους, του αγωνιστικού γυναικείου
κινήµατος της ΟΓΕ και του Μετώπου
Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ).

Με αυτό το εφόδιο αναπτύσσεται
πάρα πέρα η εργατική, λαmκή πάλη γνω-
ρίζοντας ότι θα συνεχιστεί η αναµέτρηση
θα είναι πολύ σκληρή αφού η  κρίση ότι η
αναµέτρηση θα είναι πολύ σκληρή αφού η
κρίση θα συνεχιστεί και την επόµενη πε-
ρίοδο η ανάκαµψη της οικονοµίας προ-
βλέπεται να είναι αναιµική και η
επιθετικότητα των Ιµπεριαλιστικών ορ-
γανισµών, του κεφαλαίου και των κοµµά-
των του ακόµα πιο έντονη.

Τα καθήκοντα για το συντονισµό της
δράσης τού ταξικού κινήµατος πολλαπλα-
σιάζονται γιατί στις συνθήκες της κρίσης
οξύνονται η ιµπεριαλιστική επιθετικότητα
και οι ενδοιµπεριαλιστικές αντιθέσεις για
τον έλεγχο και το µοίρασµα  του πλούτου
και από αυτή τη σκοπιά είµαστε σε ετοι-
µότητα παρακολουθώντας µε ανησυχία
τις εξελίξεις στην περιοχή µας και στην
ευρύτερη περιοχή. 

Πρόσφατα στην Αθήνα πραγµατοποι-
ήθηκε µε πρωτοβουλία του ΠΑΜΕ σηµα-
ντική Ευρωπαmκή Συνδικαλιστική
Συνάντηση για να προωθηθεί ο συντονι-
σµός της δράσης των ταξικών δυνάµεων
στην Ευρώπη. Προτάθηκε:

Να συνεχίσουµε και να πυκνώσουµε
τις επαφές και τις συναντήσεις µας µε
στόχο τον καλύτερο και πιο ενεργητικό
συντονισµό των αγωνιστικών δυνάµεων
στην Ευρώπη.

Να οργανώσουµε µέσα στο 2010
κοινή παράσταση διαµαρτυρίας στην
έδρα της Ε.Κ.Τ. στη Φρανκφούρτη Γερ-
µανίας και στην έδρα της Κοµισιόν στις
Βρυξέλλες Βελγίου.

Να οργανώσουµε µέσα στο 2011 τρεις
κλαδικές συναντήσεις στους κλάδους α)
τροφίµων, β) µεταφορών, γ) επικοινω-
νιών, µε κεντρικό θέµα «εξελίξεις στον
κλάδο και η πολιτική ιδιωτικοποιήσεων».

Να συνεργαστούµε και να συµµετέ-
χουµε στις πρωτοβουλίες της Παγκόσµιας
Συνδικαλιστικής Οµοσπονδίας, να προω-
θούµε τις αρχές της ταξικής πάλης και να
δράσουµε από κοινού µε το Ευρωπαmκό
Περιφερειακό της Γραφείο.

Με εµπιστοσύνη στην τάξη µας, στην
ταξική πάλη, επιβάλλεται να συνεχίσουµε
ακόµα πιο αποφασιστικά µε µπούσουλα
τη συγκέντρωση και την προετοιµασία ερ-
γατικών -λαmκών δυνάµεων για την ανά-
πτυξη της ταξικής πάλης µε
προσανατολισµό την ανατροπή του εκµε-
ταλλευτικού συστήµατος.

Αυτή η κατεύθυνση µας δίνει δύναµη
στην αναµέτρηση µε την καταστολή, τις
κάθε λογής διώξεις που γίνονται σε
βάρος των ταξικών δυνάµεων από τις
αστικές κυβερνήσεις, το αστικό κράτος
και τις ιµπεριαλιστικές ενώσεις. 

ΗΗ  οοµµιιλλίίαα  ττοουυ  ππρροοέέδδρροουυ  ττηηςς  ΠΠΕΕΜΜΕΕΝΝ  ΣΣάάββββαα  ΤΤσσιιµµππόόγγλλοουυ  σσττοο  ΈΈκκτταακκττοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  
ττηηςς  ««ΣΣΕΕΓΓ∆∆ΑΑΜΜΕΕΛΛΙΙΝΝ  --  ΠΠΕΕΟΟ»»,,  πποουυ  έέγγιιννεε  σσττηηνν  ΚΚύύππρροο  66--77  ΟΟκκττώώββρρηη  22001100,,  µµεε  θθέέµµαα::

ΗΗ  ΠΠααγγκκόόσσµµιιαα  ΟΟιικκοοννοοµµιικκήή  κκρρίίσσηη,,  οοιι  εεππιιππττώώσσεειιςς  σσττοουυςς
εερργγααζζόόµµεεννοουυςς  --  ΟΟ  ρρόόλλοοςς  ττοουυ  ΣΣυυννδδιικκααλλιισσττιικκοούύ  κκιιννήήµµααττοοςς

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που αποδεικνύ-
ουν αφενός µεν την αντιλαXκή πολιτική που υλοποιούν οι

εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ, της Ν∆, του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ και του
ΛΑ.Ο.Σ. αφετέρου τη διαφορά τους µε την πολιτική της
αγωνιστικής δηµοτικής αρχής της Νίκαιας προς όφελος των
εργαζοµένων και των κατοίκων της πόλης. Συγκεκριµένα:

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ  ΣΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ: 
Οι συµβασιούχοι στους ΟΤΑ της περιφέρειας του Πειραιά

ανέρχονται στο 27% του συνόλου των εργαζοµένων στους δή-
µους. Στον Πειραιά είναι το 30% των εργαζοµένων, στον Κο-
ρυδαλλό το 43%, στο Ρέντη το 20%, στο Κερατσίνι το 30%, στα
Αµπελάκια το 17%, στο Πέραµα το 37% και στη Νίκαια το 3%.

Με την εφαρµογή του «Καλλικράτη» και την απόλυση των
εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου από τους
δήµους του Πειραιά θα απολυθούν 1.800 εργαζόµενοι.

ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ: 
Τα τροφεία που πληρώνουν οι λαmκές οικογένειες στον Πει-

ραιά φτάνουν µέχρι και 150 ευρώ. Στον Κορυδαλλό µέχρι 115
ευρώ.  Στο Πέραµα µέχρι 100 ευρώ. Στο Ρέντη µέχρι 150 ευρώ.
Στη Νίκαια µέχρι 80 ευρώ. Αυτή τη στιγµή λόγω των οικονοµι-
κών προβληµάτων των εργαζοµένων παρατηρείται τριπλασια-
σµός των αιτήσεων σε όλους τους δήµους για εγγραφή των
παιδιών τους. Την ίδια στιγµή έχουµε υποτριπλασιασµό των θέ-
σεων εργασίας καθώς µε την εφαρµογή του «Καλλικράτη» θα
απολυθούν εργαζόµενοι και από τους Παιδικούς Σταθµούς. 

∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 
Ο Πειραιάς έχει 4 ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις, ο Κορυδαλλός

2, το Κερατσίνι 3, το Πέραµα 1, τα Αµπελάκια 1 και η Νίκαια
καµία. Με τον «Καλλικράτη» κάθε δήµος θα µπορεί να έχει
µέχρι δύο δηµοτικές επιχειρήσεις και µε µαθηµατική ακρίβεια
αυτό σηµαίνει µαζικές απολύσεις εργαζοµένων.

ΑΑπποοκκααλλυυππττιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  

γγιιαα  ττοουυςς  ∆∆ήήµµοουυςς  ΠΠεειιρρααιιάά        

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

Από την ισχύουσα εκλογική νοµοθεσία δεν προβλέπεται 
ειδική διαδικασία άσκησης του εκλογικού δικαιώµατος

για τους ναυτολογηµένους ναυτεργάτες.                                  
Συνεπώς ισχύει ότι και για τους υπόλοιπους εκλογείς.
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«Όλοι µαζί τα φάγαΝε»!
(ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ)

Μια από τις απαντήσεις στο ερώτηµα «πού πήγαν τα
λεφτά;» και στο ποιοι είναι αυτοί που τα «φάγανε», δί-

νεται από το γεγονός ότι δίπλα στο καθεστώς των προνο-
µίων, των επιδοτήσεων, των επιχορηγήσεων, των «κινήτρων»
και των δανείων -που εισπράττουν οι κεφαλαιοκράτες και
πληρώνει ο λαός- υπάρχει και το καθεστώς φορολογικής
ασυδοσίας των µεγάλων καπιταλιστικών επιχειρήσεων της
χώρας, των µονοπωλίων, των τραπεζών, καθώς και των χρη-
µατιστηριακών εταιρειών, που ξεπερνά κάθε φαντασία! 

Εκεί, δε, που το καθεστώς της φοροασυλίας και η φορο-
διαφυγή έχουν ισχύ (γρανιτένιου) νόµου είναι όσον αφορά
στη φορολογική νοµοθεσία για το εφοπλιστικό κεφάλαιο!
Σύµφωνα µε το νόµο 27/1975 «Περί φορολογίας πλοίων
κλπ.», που στα 30 άρθρα του περιλαµβάνει κοντά ...60 φο-
ροαπαλλαγές (!), οι εφοπλιστές, απλώς, ...δεν πληρώνουν
φόρο. Για την ακρίβεια πληρώνουν ένα συµβολικό «παρά-
βολο» βάσει της χωρητικότητας του πλοίου τους. Αν για πα-
ράδειγµα ένας εφοπλιστής διαθέτει πλοίο 20.000 κόρων,
ηλικίας έως 4 χρόνων, τότε ο «φόρος» που θα πληρώσει
είναι της τάξης των 5.300 δολαρίων!

∆ηλαδή, είτε 1 εκατοµµύριο κέρδη έχει από αυτό το
πλοίο, είτε 1 δισ. ευρώ κέρδη έχει, αυτός 5.300 δολάρια θα
πληρώσει! Αλλά κι αυτό ελέγχεται. Γιατί µε άλλες διατάξεις
(άρθρα 7, 8, 9 κλπ.), ακόµα και το παραπάνω «συµβολικό»
ποσό, υπό κάποιες πολύ ...συχνές προnποθέσεις, είτε µειώ-
νεται ...στο µισό είτε εξαλείφεται πλήρως!

Και δεν είναι µόνο ότι οι εφοπλιστές απαλλάσσονται
από κάθε µορφή φόρου εισοδήµατος. Απαλλάσσονται από
κάθε µορφή φόρου, γενικώς!

Απαλλάσσονται από τα κέρδη αν πουλήσουν ένα πλοίο,
απαλλάσσονται από τα έσοδα αν εισπράξουν ασφαλιστική
αποζηµίωση για ένα πλοίο, απαλλάσσονται από τα κέρδη
των ναυτιλιακών τους επιχειρήσεων, απαλλάσσονται ακόµα
και από τα παράβολα για τα έγγραφα µε τα οποία διανέ-
µουν τα κέρδη τους (!), απαλλάσσονται «εκ του φόρου κλη-
ρονοµιών επί πλοίων, µετοχών ή µεριδίων ηµεδαπώς ή
αλλοδαπών εταιρειών πλοιοκτητριών πλοίων, καλύπτουσαι
εφεξής άπαντα τα άνω των 1.500 κόρων ολικής χωρητικότη-
τος πλοία»!

Όλα τα παραπάνω δεν συνιστούν παρά αντανάκλαση
των θεµελίων επί των οποίων έχει χτιστεί το καπιταλιστικό
οικοδόµηµα, που το διαχειρίστηκαν εναλλασσόµενα στην
κυβέρνηση Ν.∆. και ΠΑΣΟΚ, και το υπηρετούν πιστά όλα
τα κόµµατα του ευρωµονόδροµου. 

Εποµένως, καµία απορία δεν πρέπει να γεννά η εξαφά-
νιση τέτοιων στοιχείων από τα ΜΜΕ της πλουτοκρατίας, τα
οποία διαθέτουν άπλετο χρόνο στον µεν Παπανδρέου για
να καλεί τον ελληνικό λαό να πληρώσει τα χρέη των κηφή-
νων της ολιγαρχίας και στον δε αντιπρόεδρό του, για να
ισχυρίζεται ότι «όλοι µαζί τα φάγαµε»…!

ΜΜααύύρροο  µµέέττωωπποο  σσττηηνν  ΙΙκκααρρίίαα
ΠΑΣΟΚ - Ν.∆. - ΛΑ.Ο.Σ. - ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ

ΣΣττηηνν  ππρροοσσππάάθθεειιάά  ττοουυςς  νναα  ννοοµµιιµµοοπποοιιήήσσοουυνν  ττηηνν  ααννττιι--
λλααIIκκήή  πποολλιιττιικκήή  πποουυ  υυππηηρρεεττοούύνν  κκααιι  νναα  ββγγάάλλοουυνν  ααππόό

ττηη  µµέέσσηη  κκάάθθεε  εεµµππόόδδιιοο  σσττηηνν  εεφφααρρµµοογγήή  ττηηςς,,  ΠΠΑΑΣΣΟΟΚΚ  --  ΝΝ∆∆
--  ΛΛΑΑ..ΟΟ..ΣΣ..  --  ΣΣΥΥΝΝ//ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ  δδεενν  δδιισσττάάζζοουυνν  νναα  ββρρεεθθοούύνν
αακκόόµµαα  κκααιι  σσεε  κκοοιιννάά  ψψηηφφοοδδέέλλττιιαα,,  γγιιαα  νναα  εεµµπποοδδίίσσοουυνν  ττηη
λλααIIκκήή  ααγγααννάάκκττηησσηη  νναα  εεκκφφρραασσττεείί  εεννάάννττιιαα  σσττηηνν  κκυυρρίίααρρχχηη
πποολλιιττιικκήή..  

ΟΟ  δδήήµµοοςς  ττηηςς  ΙΙΚΚΑΑΡΡΙΙΑΑΣΣ  ααπποοττεελλεείί  χχααρραακκττηηρριισσττιικκόό  ππαα--
ρράάδδεειιγγµµαα,,  όόπποουυ  σσττηηρρίίζζοουυνν  ττοονν  ίίδδιιοο
υυπποοψψήήφφιιοο  σσττέέλλεεχχοοςς  ττοουυ  ΣΣΥΥΝΝ//ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ,,
πποουυ  σσττοο  ππααρρεελλθθόόνν  δδιιεεττέέλλεεσσεε  κκααιι  υυπποο--
ψψήήφφιιοοςς  ββοουυλλεευυττήήςς  ττοουυ  σσχχήήµµααττοοςς,,  εεννάά--
ννττιιαα  σσττοονν  ΣΣ..  ΣΣττααµµοούύλλοο  σσηηµµεερριιννόό
δδήήµµααρρχχοο  ΕΕύύδδηηλλοουυ  κκααιι  εεππιικκεεφφααλλήήςς  ττοουυ
ψψηηφφοοδδεελλττίίοουυ  ττηηςς  ««ΛΛΑΑ--ΚΚΗΗΣΣ  ΣΣΥΥΣΣΠΠΕΕΙΙΡΡΩΩ--
ΣΣΗΗΣΣ»»..  

ΤΤηηνν  ππρροοππααγγααννδδιισσττιικκήή  υυππεερράάσσππιισσηη  ττηηςς  σσυυννεερργγαα--
σσίίααςς  ττοουυςς,,  ττηηνν  ααννέέθθεεσσαανν  σσττοονν  ΛΛΑΑ..ΟΟ..ΣΣ..  κκααιι  όόππωωςς  γγρράάφφεειι
σσττηηνν  εεφφηηµµεερρίίδδαα  ««ΑΑ11»»  οο  ββοουυλλεευυττήήςς  ΚΚ..  ΑΑIIββααλλιιώώττηηςς::
««ΟΟλλοοιι  µµααζζίί  οοιι  δδηηµµοοκκρρααττιικκοοίί  µµηη  κκοοµµµµοουυννιισσττέέςς  πποολλίίττεεςς,,
όόλλοοιι  όόσσοοιι  ββααρρεεθθήήκκααµµεε  ττηηνν  µµοούύχχλλαα  ττοουυ  ΚΚΚΚΕΕ  σσττηηρρίίζζοουυµµεε
ττοο  ψψηηφφοοδδέέλλττιιοο  ττηηςς  σσυυµµφφιιλλίίωωσσηηςς..  ((......))  ΠΠααλλέέψψααννεε  πποολλύύ
γγιιαα  νναα  φφττιιααχχττεείί  ττοο  ψψηηφφοοδδέέλλττιιοο  ττηηςς  ννίίκκηηςς  κκααιι  θθαα  ααγγωωννιι--
σσθθοούύµµεε  γγιιαα  έένναα  πποοσσοοσσττόό  --  ρρεεκκόόρρ,,  κκααιι  ααςς  κκλλααίίεειι  όόσσοο
θθέέλλεειι  ττοο  ΚΚΚΚΕΕ»»!!

ΤΤόόσσοο  ααππρροοκκάάλλυυππτταα..  ΤΤόόσσοο  χχυυδδααίίαα..  ΤΤόόσσοο  ««υυππεερρκκοοµµ--
µµααττιικκάά»»  κκααιι  ««ααννεεξξάάρρττηητταα»»!!  ΤΤοο  ««κκόόκκκκιιννοο  ννηησσίί»»  ττοούύςς  αανναα--
γγκκάάζζεειι  νναα  ππεεττάάξξοουυνν  κκααιι  ττοο  ττεελλεευυττααίίοο  φφύύλλλλοο  σσυυκκήήςς..  ΤΤιι
««ιιδδεεοολλοογγίίεεςς»»,,  ττιι  ««ππρροογγρράάµµµµαατταα»»,,  ττιι  ««µµννηηµµόόννιιαα  --  ααννττιι--
µµννηηµµόόννιιαα»»  κκααιι  κκοουυρρααφφέέξξααλλαα!!

ΕΕδδώώ  ττοο  ππρράάγγµµαα  ββγγάάζζεειι  µµάάττιι::  ΕΕίίττεε  σσττηηνν  ΙΙκκααρρίίαα,,  εείίττεε
σσττηηνν  ΑΑθθήήνναα,,  εείίττεε  σσττηη  ΘΘεεσσσσααλλίίαα,,  σσεε  κκάάθθεε  δδήήµµοο,,  σσεε  κκάάθθεε
ππεερριιφφέέρρεειιαα,,  σσεε  κκάάθθεε  γγεειιττοοννιιάά  ττηηςς  χχώώρρααςς,,  εεφφααρρµµόόζζεεττααιι
µµιιαα  --  ηη  ίίδδιιαα  --  πποολλιιττιικκήή..

ΗΗ  ΙΙκκααρρίίαα  ττοούύςς  ααννάάγγκκαασσεε  νναα  ααπποοττιιννάάξξοουυνν  κκααιι  τταα  ττεε--
λλεευυττααίίαα  ππρροοσσχχήήµµαατταα::  ΑΑππάάννττηησσαανν  µµόόννοοιι  ττοουυςς  σσττοο  εερρώώ--
ττηηµµαα!!  ΠΠααννττοούύ,,  ααππόό  ττηη  µµιιαα  ππλλεευυρράά  ηη  ππλλοουυττοοκκρρααττίίαα  µµεε
τταα  κκόόµµµµααττάά  ττηηςς  κκααιι  τταα  δδεεκκααννίίκκιιαα  ττοουυςς..  ΑΑππόό  ττηηνν  άάλλλληη
µµεερριιάά,,  ττοο  ΚΚΚΚΕΕ..

ΟΟρρααµµααττίίζζοοννττααιι  µµααρρίίννεεςς  κκααιι  γγιιόόττ  σσττηηνν  ΙΙΚΚΑΑΡΡΙΙΑΑ,,  όότταανν  οο
λλααόόςς  ττοουυ  ννηησσιιοούύ,,  πποουυ  ππλληηρρώώννεειι  ττηη  δδιικκήή  ττοουυςς  πποολλιιττιικκήή,,
ααγγωωννίίζζεεττααιι  γγιιαα  σσττοοιιχχεειιώώδδεειιςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ΥΥγγεείίααςς  κκααιι  αακκττοο--
ππλλοοIIκκέέςς  σσυυγγκκοοιιννωωννίίεεςς  µµεε  ππλλοοίίαα  σσύύγγχχρροονναα  κκααιι  αασσφφααλλήή
κκααιι  εειισσιιττήήρριιαα  πποουυ  δδεενν  θθαα  ααγγγγίίζζοουυνν  ττιιςς  ττιιµµέέςς  ααεερροοππλλάά--
ννοουυ..

ΟΟιι  ααρριισσττεερροοίί,,  οοιι  ππρροοοοδδεευυττιικκοοίί,,  οοιι  δδηηµµοοκκρράάττεεςς  ΙΙκκαα--
ρριιώώττεεςς,,  όόττιι  κκιι  αανν  ψψήήφφιισσαανν  σσττιιςς  ππρροοηηγγοούύµµεεννεεςς  εεκκλλοογγέέςς,,
δδεενν  µµπποορροούύνν  νναα  µµηηνν  ττοο  λλάάββοουυνν  υυππόόψψηη......

Ηχρεοκοπία το ασφαλιστικού φορέα
των ναυτεργατών και η διάλυση

της ιατροφαρµακευτικής τους περί-
θαλψης, για να γεµίζουν τα σεντούκια
των εφοπλιστών, είναι προ των πυλών. 

Αυτό διαπιστώθηκε κατά τις περιο-
δείες που πραγµατοποίησαν στις 14 Σε-
πτέµβρη στον Οίκο Ναύτου και το ΝΑΤ
ο Γ. Τούσσας ευρωβουλευτής του ΚΚΕ
και στις 30 Σεπτέµβρη οι υποψήφιοι
της «ΛαXκής Συσπείρωσης» περιφε-
ρειάρχης Αττικής Θ. Παφίλης και
αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Γ. Μα-
νουσογιαννάκης, συνοδευόµενοι από
αντιπροσωπεία των ταξικών σωµατείων
ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ και ΠΕΣ-
ΝΑΤ. 

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά
για τις οδυνηρές συνέπειες και για τη
ναυτεργατική οικογένεια από την
εφαρµογή του µνηµονίου, που συνυπέ-
γραψε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ µε ΕΕ
και ∆ΝΤ, µε τη στήριξη της Ν∆, του
ΛΑ.Ο.Σ. και των άλλων κοµµάτων του
ευρωµονόδροµου.

Συγκεκριµένα, η µείωση κατά 10%
της κρατικής επιχορήγησης προς τα
ασφαλιστικά ταµεία, που επέβαλε για
το 2010 η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, στα
πλαίσια του µνηµονίου, είχε ως αποτέ-
λεσµα να στερηθεί το ΝΑΤ το ποσό των
152.300.416 ευρώ. 

Ετσι, το έλλειµµα του ΝΑΤ από
83.402.596 ευρώ που είχε προnπολογι-
στεί για το 2010 εκτινάχθηκε στα
235.703.012 ευρώ. Αυτό όταν ο προn-
πολογισµός του ΝΑΤ συντάχτηκε µε
εντελώς χαλκευµένα στοιχεία, αφού
έχει να κλείσει ισολογισµός στο Ταµείο
από το 2002 - για να καλυφθεί η λη-
στεία των εφοπλιστών σε βάρος του -
και εµφανίζονταν ποσά αυθαίρετα ως
έσοδα!

Για το Κεφάλαιο Ασφάλισης Ανερ-
γίας Ναυτεργατών (ΚΑΑΝ) η µείωση
της κρατικής επιχορήγησης κατά 10%
για το 2010 αντιστοιχεί σε 30.211.584
ευρώ, µε αποτέλεσµα το έλλειµµα του
ΚΑΑΝ από 16.368.836 ευρώ να εκτινα-
χθεί στα 46.580.420 ευρώ! Στην πραγ-
µατικότητα όµως η υποχρηµατοδότηση
του Οίκου Ναύτου είναι πολύ µεγαλύ-
τερη δεδοµένου ότι για τους 5 πρώτους
µήνες του 2010 δεν του αποδόθηκε ούτε

ΕΝΑ ευρώ από τα δικαιούµενα 12τη-
µόρια, µε αποτέλεσµα να εξανεµισθεί
το αποθεµατικό των 80.000.000 ευρώ
που υπήρχε!

Και ενώ όλα αυτά λίγο - πολύ ήταν
γνωστά, όπως  «ανεπίσηµα» ανακοί-
νωσε ο πρόεδρος τη ∆ευτέρα 4 Οκτώ-
βρη στο ∆.Σ. του ΝΑΤ, η επιχορήγηση
από τον κρατικό προYπολογισµό για το
2011 θα είναι µειωµένη κατά
200.000.000 ευρώ σε σχέση µε το 2010!
µε ότι αυτό συνεπάγεται για τις συ-
ντάξεις, το επικουρικό, την επιδότηση
των ανέργων και την υγειονοµική προ-
στασία...

Επιπλέον, από τις 350 οργανικές
θέσεις του ΝΑΤ είναι καλυµµένες οι
150. Από αυτές έως το τέλος του χρό-
νου, λόγω συνταξιοδότησης εργαζοµέ-
νων, θα µείνουν 100, γεγονός που θα
φέρει µεγάλη καθυστέρηση στην έκ-
δοση των αποφάσεων για τους ασφαλι-
σµένους. 

Με βάση το µνηµόνιο, έκοψαν από
τους συνταξιούχους ναυτεργάτες δώρα
και επίδοµα άδειας, το 40% αυτών ζει
µε συντάξεις πείνας, ενώ για να πάρουν
το εφάπαξ χρειάζονται 26 µήνες. Οπως
ειπώθηκε από τους εργαζόµενους του
ΝΑΤ θα υπάρξουν προβλήµατα και για
την καταβολή της κύριας σύνταξης.

Το ίδιο τραγική είναι η κατάσταση
και στον Οίκο Ναύτου, που διαλύεται
σταδιακά για να περάσει οριστικά στο
επίσης διαλυµένο ΕΣΥ. Από τις 121 ορ-
γανικές θέσεις γιατρών (που προβλέ-
πονται από τον πεπαλαιωµένο
Οργανισµό) είναι καλυµµένες µόνον οι
30, µε ό,τι σηµαίνει αυτό για τους
ασφαλισµένους, ενώ ακύρωσαν και την
πρόσληψη 50 ελεγκτών. 

Εξ άλλου σύµφωνα µε το µέτρο που

φέρει τον ψευδεπίγραφο τίτλο «οικο-
γενειακός γιατρός» που προωθεί η
πλειοψηφία της διοίκησης του Οίκου
Ναύτου και εκπορεύεται από τον
«Καλλικράτη», προβλέπεται ότι από
τους 4.500 συµβεβληµένους γιατρούς
θα παραµείνουν οι 1.500, για να καλύ-
ψουν τις ανάγκες 230.000 ασφαλισµέ-
νων.

Όσο για τους χιλιάδες ανέργους
και τους ανασφάλιστους, που δεν έχουν
λεφτά ούτε για φάρµακα..., η κυβέρ-
νηση τους λέει ουσιαστικά «κόψτε το
λαιµό σας», αφού απέρριψε το αίτηµα,
του ΚΚΕ για ιατροφαρµακευτική περί-
θαλψη για όλους χωρίς όρους, εγκατα-
λείποντας στη µοίρα τους χιλιάδες
ανέργους ναυτεργάτες, φτωχούς αγρό-
τες και ΕΒΕ που µένουν χωρίς εισό-
δηµα.

Σε πολιτική καταδίκη όσων ευθύνο-
νται γι' αυτήν την κατάσταση κάλεσαν,
ο Γ. Τούσσας, µέλος της ΚΕ και ευρω-
βουλευτής του ΚΚΕ και οι Θ. Παφίλης
και Γ. Μανουσογιαννάκης υποψήφιοι
µε την «ΛαXκή Συσπείρωση».

Μιλώντας µε τους ασφαλισµένους
και τους εργαζόµενους του Οίκου Ναύ-
του, αλλά και στη συνάντησή του µε
τους εργαζόµενους του ΝΑΤ, έκαναν
σαφές ότι όσο συνεχίζεται αυτή η πολι-
τική και η «ανάπτυξη» που έχει κριτή-
ριο τα κέρδη του µεγάλου κεφαλαίου,
των µονοπωλίων, µόνο δεινά θα φέρνει
στους εργαζόµενους. 

Απηύθυναν το κάλεσµα στις επικεί-
µενες εκλογές οι εργαζόµενοι να υπερ-
ψηφίσουν τα ψηφοδέλτια της «ΛαXκής
Συσπείρωσης», καταδικάζοντας αυ-
τούς που τους έφεραν σε αυτήν την κα-
τάσταση και ανέδειξε την ανάγκη η
πάλη των ναυτεργατών, των εργαζοµέ-
νων να αναβαθµιστεί. 

Να συντονίσουν την πάλη τους, να
συµπορευτούν µε το ΚΚΕ, µε το
ΠΑΜΕ, να αντιπαλέψουν το σύνολο
αυτής της πολιτικής, να θέσουν τις προ-
nποθέσεις για την ενίσχυση της κοινω-
νικοπολιτικής αντιµονοπωλιακής
συµµαχίας που θα διεκδικήσει την
εξουσία, ώστε η οικονοµία να οργανω-
θεί µε βάση την ικανοποίηση των λαm-
κών αναγκών.

ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘΕΙ Η ΠΑΛΗ ΤΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ, ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Υπό διάλυση ΝΑΤ και Οίκος Ναύτου
Μειωµένη κατά 200.000.000 ευρώ θα είναι

η κρατική επιχορήγηση του ΝΑΤ για το 2011

Σε ναυτεργατική σύσκεψη ναυ-
τεργατών στην ΠΕΜΕΝ µί-

λησε 30 Σεπτέµβρη ο υποψήφιος
περιφερειάρχης Αττικής Θανά-
σης Παφίλης, µέλος της ΚΕ του
ΚΚΕ και βουλευτής του κόµµα-
τος, ο οποίος µεταξύ των άλλων
σηµείωσε: Οι ναυτεργάτες, µε ορ-
γανωτές τις ταξικές δυνάµεις και
µπροστάρηδες τους κοµµουνι-
στές, ανέπτυξαν µεγάλους αγώ-
νες το περασµένο διάστηµα που
αποτελούν σηµαντική παρακατα-
θήκη για το εργατικό κίνηµα. Συ-
γκρούστηκαν µε την πρωτοφανή
σε αγριότητα επίθεση που έχουν
εξαπολύσει οι εφοπλιστές - από
τα πιο ισχυρά τµήµατα του µεγά-
λου κεφαλαίου - σε βάρος του
συνόλου των δικαιωµάτων τους,
µε όχηµα τη βάρβαρη αντιλαQκή
πολιτική, των ΠΑΣΟΚ, Ν∆, Ευρω-
παQκής Ενωσης. Αν οι ναυτεργά-
τες αξιοποιήσουν αυτή την
τεράστια συγκεντρωµένη
πείρα, είναι βέβαιο ότι
µπροστά στην κάλπη των
τοπικών και περιφερειακών
εκλογών, θα υπερψηφίσουν
ανεπιφύλακτα το ψηφοδέλ-
τιο της "Λα[κής Συσπείρω-
σης" που στηρίζει το ΚΚΕ.

Η ενίσχυση των 3 ψη-
φοδελτίων του ΠΑΣΟΚ, του
Σγουρού, του ∆ηµαρά και
του Μητρόπουλου, θα
λύσει τα χέρια της κυβέρνησης
για να βγάλει πιο γρήγορα απ' το
συρτάρι τα επόµενα σκληρά
µέτρα. 

Το ίδιο θα συµβεί και αν ενι-
σχυθούν υποψήφιοι που κρατούν
ψευδεπίγραφες αποστάσεις
απ' το µνηµόνιο, αλλά στην ουσία
προσυπογράφουν όλες τις στρα-
τηγικές κατευθύνσεις της
αντιλαQκής πολιτικής του ευρωµο-
νόδροµου η οποία εφαρµόζεται
σ' όλα τα κράτη - µέλη της ΕΕ. 

Κριτήριο ψήφου πρέπει να
είναι η επιδείνωση της ζωής µας

τα προηγούµενα 20 χρόνια και
όχι µόνο η πρόσφατη εµπειρία
απ' την εκδήλωση της κρίσης.
∆εν ξεχνάµε και δεν αφήνουµε
στο απυρόβλητο κανέναν απ'
τους µεγάλους ενόχους γι'
αυτήν την πορεία.

∆εν είναι δυνατόν οι Ελληνες
εφοπλιστές να πλέουν µέσα τα
κέρδη, ο στόλος τους να είναι
πρώτος στον κόσµο, να επιδο-
τούνται, να µετράνε δεκάδες φο-
ροαπαλλαγές και προνόµια και οι
ναυτεργάτες από 100.000 τη δε-
καετία του 1980 σήµερα να είναι
17.000, οι άνεργοι σύµφωνα µε τα
στοιχεία των ναυτεργατικών σω-
µατείων να ξεπερνούν τους 4.000,
η κατάσταση στα καράβια να χει-

ροτερεύει. 
Είναι πρόκληση να κόβουν

µισθούς, συντάξεις, επιδόµατα,
να επιβάλουν απανωτές αυξή-
σεις, να πετσοκόβουν το εργα-
τικό, λα[κό εισόδηµα και την ίδια
στιγµή να λένε µείωση του
φόρου του µεγάλου κεφαλαίου
από το 24% στο 20%, επιδότηση
των επιχειρηµατιών.

Ο λαός πρέπει να σκεφθεί
ποια ψήφος µπορεί να βάλει
φρένο στην αντιλαQκή επίθεση,
ποια ψήφος µπορεί να φοβίσει
την άρχουσα τάξη ή να δώσει

ανάσα στο λαQκό κίνηµα να ανα-
συνταχθεί. Γι' αυτό και τονίζουµε
ότι η ενίσχυση της "Λα[κής Συ-
σπείρωσης" που στηρίζει το ΚΚΕ
είναι το κλειδί για να ανοίξουν θε-
τικές διεργασίες µέσα στο λαό,
για να αλλάξουν οι συσχετισµοί,
για να περάσει ο λαός στην αντε-
πίθεση.

Ο υποψήφιος αντιπεριφερει-
άρχης Πειραιά, πρόεδρος του
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, Γιάννης Μανου-
σογιαννάκης, µέλος της ΚΕ του
ΚΚΕ, κάλεσε τους ναυτεργάτες
να δώσουν τη µάχη του ψηφο-
δελτίου µέχρι την τελευταία
στιγµή, να µεταφέρουν το µήνυµα
της αντεπίθεσης της «Λα[κής Συ-
σπείρωσης», ώστε την εποµένη

των εκλογών από καλύτερη
θέση να οργανώσουµε
τους αγώνες µας και µε-
ταξύ των άλλων επεσή-
µανε:

Έχει αξία για τα λαQκά
στρώµατα να ψηφίσουν
εκείνους τους συνδυα-
σµούς και τα πρόσωπα που
θα στέκονται στο πλευρό
του για όλα τα ζητήµατα
που τον αφορούν. Οταν
διεκδικούµε τα δικαιώµατά

µας, είναι καλύτερο να έχουµε τη
δηµοτική ή περιφερειακή αρχή
στο πλευρό µας παρά απέναντι
και να µας πετροβολά. 

Οι εκλογές αυτές είναι µια
καλή ευκαιρία η ψήφος του κα-
θενός που αναγνωρίζει πως τα
συµφέροντά του δεν είναι µε
εκείνες τις πολιτικές δυνάµεις
που στηρίζουν το µεγάλο κεφά-
λαιο, να κατευθυνθεί ενιαία και
στην Περιφέρεια και στο ∆ήµο
στη «Λα[κή Συσπείρωση» που
στηρίζει το ΚΚΕ.

Κριτήριο ψήφου η πείρα του λαού 
από την αντιλα[κή πολιτική ΠΑΣΟΚ - Ν∆ 

και τα χειρότερα που έρχονται 

Συνθήκες µαζικής φτώχειας για το λαό, νέα πα-
κέτα από άγριους φόρους «µόνιµου χαρακτήρα

και απόδοσης», πάνω σε αυτά που ήδη έχουν συµ-
φωνηθεί µε τους ιµπεριαλιστικούς οργανισµούς, έχει
ετοιµάσει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. 

Οι κυβερνητικές ανακοινώσεις θα γίνουν µετά τις
δηµοτικές και περιφερειακές εκλογές, ενώ το σύνολο
των µέτρων νέας και παλαιότερης κοπής θα συµπερι-
ληφθεί στον οριστικό κρατικό προnπολογισµό του
2011, που για το «θεαθήναι» και µόνο κατατίθεται στη
Βουλή στις 18 του Νοέµβρη.

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011
Οµοβροντία τα νέα αντιλαϊκά µέτρα

«καίει» το πετρέλαιο...
Για χίλια λίτρα     πε-
τρέλαιο πλήρωνες 638
ευρώ. Τώρα θα πληρώ-
νεις 1.121 ευρώ. Αύ-
ξηση 483 ευρώ! Για
τους εφοπλιστές τα
1.179 λίτρα της πιο
ακριβής ποιότητας
(οικολογικό χαµηλού
θείου) κοστίζουν 520
ευρώ! Το πιο φτηνό
(µαζούτ) 360 ευρώ!

«ηλεκτροσόκ» 
το ρεύµα...

Την ίδια ώρα ο κ. Πα-
πανδρέου, στην Κ.Ο.
του ΠΑΣΟΚ, δήλωνε:
«∆εν θα παρθούν νέα
µέτρα»! Η ∆ΕΗ ανα-
κοίνωνε αυξήσεις στα
τιµολόγια του ρεύµα-
τος για τα φτωχά νοι-
κοκυριά ύψους έως
και 44%! και µειώσεις
για την πλουτοκρατία! 

ΕΕρρώώττηησσηη  ττοουυ  ΚΚΚΚΕΕ  γγιιαα  ττηηνν  ααννεερργγίίαα

Ταυτόχρονα η διεύρυνση της ανεργίας, που πλήτ-
τει µε ιδιαίτερη ένταση τις νέες ηλικίες και τις

γυναίκες, µαζί µε την ακρίβεια και τους νέους φό-
ρους, έχουν δυσβάστακτες συνέπειες στις εργατικές
- λαXκές οικογένειες. Νέα στρώµατα σπρώχνονται
στη φτώχεια και την εξαθλίωση.

Για το οξύτατο αυτό πρόβληµα η ΓΓ της ΚΕ του
ΚΚΕ, Αλέκα Παπαρήγα κατέθεσε 5 Οκτώβρη στη
Βουλή Επίκαιρη Ερώτηση προς τον πρωθυπουργό,
απαιτώντας να πάρει η κυβέρνηση µέτρα για τη
στήριξη και ανακούφιση των ανέργων, όπως:

- Επίδοµα ανεργίας 1.120 ευρώ σε όλους τους
άνεργους για όσο διαρκεί η ανεργία και να υπολογί-
ζεται ο χρόνος αυτός συντάξιµος. 

- ∆ηµόσια και δωρεάν ιατροφαρµακευτική περί-
θαλψη σε όλους τους άνεργους και τις οικογένειές
τους.

- ∆ωρεάν βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθ-
µούς για τα παιδιά των ανέργων. 

- Αναστολή πληρωµών των δανείων και απαγό-
ρευση κατάσχεσης και πλειστηριασµού της κύριας
και δευτερεύουσας κατοικίας και επιδότηση του
ενοικίου.

- Μείωση των τιµολογίων στο ηλεκτρικό ρεύµα,
στο νερό και το σταθερό τηλέφωνο κατά 50% και
απαγόρευση διακοπής της σύνδεσής τους την πε-
ρίοδο της ανεργίας.

Καταδικαστικές αποφάσεις για πολύνεκρα
ναυάγια, καταγγελίες για ψευδή   πιστοποι-

ητικά αξιοπλο=ας, ελεγκτές και ελεγχόµενοι τα
ίδια πρόσωπα και εκατοντάδες σελίδες ερευνών
συνιστούν την «αµαρτωλή» ιστορία του Ελληνι-
κού Νηογνώµονα (ΕΝ). Στις 31 Αυγούστου 2010
η ΕΕ απαγόρευσε τη λειτουργία του, επιβεβαι-
ώνοντας την αδυναµία των εκάστοτε ελληνικών
κυβερνήσεων να εξυγιάνουν τον οργανισµό.

Σύµφωνα µε τις εκθέσεις του ΚΕΕΠ, οι πε-
ρισσότερες «αντικανονικότητες» του «ΕΝ» αφο-
ρούσαν κυρίως την έκδοση πιστοποιητικών...
αλλά και το ασυµβίβαστο των επιθεωρητών του. 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός
ταχύπλοου επιβατη-
γού-οχηµαταγωγού
στο οποίο ενώ η Επι-
θεώρηση του είχε
απαγορεύσει τον
απόπλου, ο «ΕΝ»
παρείχε κανονικά
πιστοποιητικό αξιο-
πλο=ας, χωρίς να
ενηµερώσει το
ΥΕΝ! 

Ο νόµος ορίζει
«πως ο οργανισµός
δεν πρέπει να είναι
υπό τον έλεγχο πλοι-
οκτητών ή ναυπηγών
ή άλλων οι οποίοι

αναπτύσσουν εµπορική δραστηριότητα στην κα-
τασκευή, τον εξοπλισµό, την επισκευή ή την εκ-
µετάλλευση πλοίων... Όµως, παρά τις
απαγορευτικές διατάξεις, στο ∆.Σ. του «ΕΝ»
συµµετέχει γνωστός εφοπλιστής…!

Το ασυµβίβαστο αυτό ισχύει και για τους επι-
θεωρητές που απασχολούνται από τον αναγνω-
ρισµένο οργανισµό». Όµως σε γραφεία που
διατηρούσε ο Νηογνώµονας σε διάφορες πε-
ριοχές της Ελλάδας απασχολούνταν αποκλει-
στικοί επιθεωρητές, που παράλληλα διέθεταν
ναυπηγικά γραφεία και άλλοι που εµπορεύο-
νταν σωστικά και πυροσβεστικά µέσα για πλοία! 

Πρέπει, τέλος, να επισηµανθεί ότι αρκετοί
κλαδάρχες και στελέχη του ΚΕΕΠ µετά τη συ-
νταξιοδότησή τους κατέληγαν στον «ΕΝ».
Ακόµη και αξιωµατικοί του Λ.Σ. που υπέγραφαν
κατά καιρούς τις επιβαρυντικές εκθέσεις εις
βάρος του «ΕΝ», εκεί έβρισκαν επαγγελµατικό
καταφύγιο…!

Ο Ελληνικός Νηογνώµο-
νας βαρύνεται µε εγκλη-

µατικές ευθύνες, που
στοίχησαν τη ζωή δεκά-

δων ναυτεργατών και επι-
βατών µε τα πολύνεκρα

ναυάγια όπως του «Α?ΡΟΝ
ΑΝΤΩΝΗΣ» µε 24 νεκρούς

ναυτεργάτες, του  «∆Υ-
ΣΤΟΣ» µε 8 νεκρούς ναυ-
τεργάτες, του επιβατηγού
«ΣΑΜΙΝΑ» µε 81 νεκρούς

ναυτεργάτες και επιβάτες.

Βεβαρυµµένο το παρελθόν του
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑ
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