
Hδιακριτή ενίσχυση του
ΚΚΕ (σε ποσοστά και σε

ψήφους), που κατέγραψε η
κάλπη, γεννά αισιοδοξία
και µαζί αυξηµένες ευθύ-
νες. Γιατί δυναµωµένο ΚΚΕ
σηµαίνει δύναµη για το λαό,
µεγαλώνει την ελπίδα, η
οποία δεν εδράζεται απλά
σε γενικές προσδοκίες για
αλλαγή της κατάστασης,
αλλά σε πολιτικό σχέδιο
που αναδεικνύει και χτυπά
στη ρίζα τις αιτίες των λα9-
κών προβληµάτων.

Με τη δύναµη και την ελ-
πίδα που τροφοδοτεί η πε-
ποίθηση πως οι θυσίες που
κάνει ο λαός µε τους αγώνες
του για τον εαυτό του πιά-
νουν τόπο, προχωράµε
µπροστά στην οργάνωση
της πάλης για την προστα-
σία των δικαιωµάτων και
την ικανοποίηση των σύγ-

χρονων αναγκών µας.
Με την απαιτητικότητα

που επιβάλλει η αντιµετώ-
πιση της αντιλα5κής επίθε-
σης, να ενταθεί ολόπλευρα η
δράση ενάντια (και) στους
εκβιασµούς των αστών και
των επιτελείων τους για να
εγκλωβίσουν το λαό στην
απογοήτευση, στην ανοχή,
τελικά στην υποταγή.

Να γίνει το πρόβληµα
του ενός, υπόθεση οργανω-
µένης αγωνιστικής απάντη-
σης. Για παράδειγµα, η
αύξηση της ανεργίας δεν
µπορεί να µην απαντηθεί µε

ένταση της πάλης για ουσια-
στική προστασία των ανέρ-
γων. Η ανεργία είναι
πρόβληµα όλων και όχι µόνο
των ανέργων.

Οι εργαζόµενοι πρέπει
να απορρίψουν όσους του
βάζουν το πιστόλι στον κρό-
ταφο και του λένε να «διαλέ-
ξει», όχι αν, αλλά τι και πόσο
γρήγορα θα χάσει από τη
ζωή του.

Η καταδίκη της πολιτι-
κής, που καταργεί συµβά-
σεις, πετσοκόβει µισθούς,
κατεδαφίζει δηµόσια Ασφά-
λιση - Υγεία, ξεπουλά Πρό-
νοια - Παιδεία κ.λπ. πρέπει
να συνεχιστεί µε την κλιµά-
κωση των αγώνων, όχι µόνο
από εκείνους που έκαναν το
βήµα και στήριξαν «ΛΑ�ΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ», αλλά και
όσους δεν έφτασαν µέχρι το
τέλος του δρόµου.

Συναγερµός
και κάλεσµα!

Η εκλογική επιτυχία δεν
πρόκειται να επιφέρει καµία
επανάπαυση στους κοµµου-
νιστές. Είναι συναγερµός και
κάλεσµα. Προς όλους! Tόσο
προς αυτούς που ψήφισαν,
όσο -και ιδίως- προς αυτούς
που δεν ψήφισαν το ΚΚΕ. Οι
χιλιάδες νέες ψήφοι που
πήγαν στο ΚΚΕ, επιστρέ-
φουν από αυτήν κιόλας τη
στιγµή στο λαό!

Οι δηµοτικοί και περιφε-
ρειακοί σύµβουλοι της «ΛΑ�-

ΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ» θα
πρωτοστατήσουν και θα
κριθούν στη µάχη αποκάλυ-
ψης και απόκρουσης των
αντιλα5κών σχεδίων, της
συµβολής τους στην οργά-
νωση της πάλης µε τους λα5-
κούς φορείς που για να
καρπίσει πρέπει να γίνει
υπόθεση όλου του λαού.

O δεύτερος γύρος των
εκλογών για τα τοπικά κρα-
τικά όργανα έκανε πιο
ισχυρό, ευρύτερο και βαθύ-
τερο το µήνυµα του πρώ-
του γύρου που για µας το
κυριότερο ήταν η έκφραση
λα9κής αγανάκτησης και
δυσαρέσκειας για την πολι-
τική της κυβέρνησης, αλλά
και για την πολιτική της
Ν∆.

∆ιέξοδος υπάρχει
Μονόδροµος δεν υπήρξε

ποτέ στην ιστορία αυτού
του τόπου, όπως και στην
παγκόσµια ιστορία.

Η κρίση θα βαθύνει. Και
στην Ελλάδα και στην ΕΕ. Τα
µαντάτα είναι πια γνωστά.
Εποµένως ο λαός, διεκδικώ-
ντας επείγοντα ζητήµατα
όπως είναι τα θέµατα των
ανέργων και άλλα της Κοι-
νωνικής Ασφάλισης, πρέπει
να δροµολογήσει εξελίξεις
ριζικής ανατροπής του
συσχετισµού δύναµης, πριν
απ' όλα στο συνδικαλιστικό
χώρο. Στα όργανα εκείνα
που κυριαρχεί η συνδικαλι-
στική εργατική αριστοκρα-
τία, άνθρωποι συµβι-
βασµένοι οι οποίοι ενδιαφέ-
ρονται να ενσωµατώσουν το
λαό και όχι να τον χειραφε-
τήσουν.

Για να γίνει η λα9κή αγα-
νάκτηση δύναµη µέσα από
την οργάνωση της αντιµο-
νοπωλιακής αντιιµπεριαλι-
στικής συµµαχίας και
πάλης.
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Οι εκλογές στο σωµατείο των Ναυτών,
την ΠΕΝΕΝ, άρχισαν και πραγµατο-

ποιούνται µέσα σε περίοδο καπιταλιστι-
κής οικονοµικής κρίσης. Κυβέρνηση,
Ευρωπαqκή Ένωση, ∆.Ν.Τ, µε το µνηµό-
νιο (ν.3845/2010) σάρωσαν το µεγαλύ-
τερο µέρος των δικαιωµάτων µας. Με
τον ν. 3863/2010 ενίσχυσαν παραπέρα το
αντεργατικό τους οπλοστάσιο. Με τον ν.
3872/2010, διευρύνουν
το καθεστώς γαλέρας
στην κρουαζιέρα.

Ήδη προωθούν νέα
άγρια µέτρα για την
µείωση µισθών και
υπονόµευση των Συλ-
λογικών Συµβάσεων,
ενώ ο προrπολογισµός
του 2011 επιβεβαιώνει
ότι ο κεντρικός στόχος
της κυβέρνησης είναι η
ενίσχυση της ανταγωνι-
στικότητας της κερδο-
φορίας του εφο-
πλιστικού, τραπεζικού,
βιοµηχανικού κεφα-
λαίου.

Η επίθεση αυτή
υποθηκεύει το ίδιο το
µέλλον της εργατικής
τάξης. ∆εν είναι προ-
σωρινή ούτε µπόρα
που θα περάσει.

Ιδιαίτερο ρόλο, σε
αυτές τις συνθήκες, κα-
λούνται να παίξουν ο
εργοδοτικός - κυβερ-
νητικός συνδικαλισµός,
οι παρατάξεις ΠΑΣΚΕ -
∆ΑΚΕ - ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, που
παρά την δηµοκοπία στα λόγια, στη
πράξη ταυτίζονται µεταξύ τους στη
ΓΣΕΕ, το ΕΚΠ, την ΠΝΟ και τα σωµατεία.
Οι δυνάµεις αυτές συναλλάσσονται µε το
κεφάλαιο, υπηρετούν τον κοινωνικό εται-
ρισµό, αρνούνται την ταξική πάλη, την
κατάργηση της εκµετάλλευσης της ερ-
γατικής τάξης από το κεφάλαιο. Σ’ αυτή
την ρότα της υποταγής πορεύεται και η
πλειοψηφία της διοίκησης του σωµα-
τείου µας, η παράταξη «Ταξική Αγωνι-
στική Συσπείρωση Ναυτών».

Το ιδεολόγηµα τους ακόµη και σε
αυτές τις συνθήκες είναι «ζήσε εσύ και
άσε τους άλλους να πεθάνουν». Αυτα-
πάτη; ∆εν έχει σηµασία. Γι’ αυτούς ο
πνιγµένος από τα µαλλιά του πιάνεται.
Αυτή είναι και η τακτική του οπορτουνι-
σµού, της πλειοψηφίας της ∆ιοίκησης
του σωµατείου µας, που δεν θέλουν να
τους κατατάσσουµε στους εργοδοτικούς

κυβερνητικούς συνδι-
καλιστές, αν και σε
πολλές περιπτώσεις
είναι πιο άθλιοι από αυ-
τούς. ∆ηλώνουν πάντα
δικαιωµένοι γιατί αυτό
που υποστηρίζουν είναι
η θέληση της κυβέρνη-
σης και των εφοπλι-
στών.

Μόλις πριν λίγες
µέρες, στις 11 Νοέµ-
βρη 2010, ο υπουργός
θαλασσίων υποθέ-
σεων σε εφαρµογή
του ν. 3872/2010 περί
άρσης του Καµποτάζ,
µε απόφασή του καθό-
ρισε, τα ...κίνητρα
για την Ελληνική κρου-
αζιέρα, όπως τα
ζητούσε η ΠΝΟ και
ο πρόεδρος του σωµα-
τείου µας, που εκλι-
παρούσαν κάποιες
θέσεις εργασίας για
ορισµένους...

Η υπουργική από-
φαση προβλέπει ότι η
εισφορά στα κρουαζιε-
ρόπλοια µε σηµαίες ευ-
καιρίας, ύψους 3,95

ευρώ για κάθε επιβάτη, «µειώνεται κατά
20% υπό τη ρητή προsπόθεση ότι η
εταιρεία απασχολεί Έλληνες ναυτι-
κούς, σε αριθµό που αντιστοιχεί τουλά-
χιστον στο 1% (!!!) του συνολικού
αριθµού των µελών του πληρώµατος».

Επιπλέον, «το ποσό της εισφοράς
µειώνεται κατά ποσοστό 7% για κάθε
επιπλέον ελληνικό λιµάνι που προσεγ-
γίζει το πλοίο, (…) σύµφωνα µε το δη-
λούµενο πρόγραµµα ταξιδιών της
εταιρείας».
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Η ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ∆ΕΝ
ΩΦΕΛΕΙ, Η ΥΠΟΤΑΓΗ 

∆ΕΝ ΣΩΖΕΙ

ΜΗΝ ΑΓΩΝΙΑΣ,
ΑΓΩΝΙΣΟΥ ΜΕΧΡΙ

ΤΗ ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ

Του προέδρου της ΠΕΜΕΝ 
σ/φου Σάββα Τσιµπόγλου

Οι οικονοµικές εξελίξεις στην Ελλάδα,
στην Ναυτιλία αλλά και διεθνώς δεν

µπορούν να αφήνουν κανένα αδιάφορο.
Η αδιαφορία, η ατοµική λύση έρχεται

σε αντίθεση µε το ατοµικό συµφέρον και
το κοινωνικό.

Αυτός ο πρόλογος είναι αναγκαίος
γιατί σε συνθήκες οικονοµικής κρίσης
συµβαίνουν ραγδαίες υποβαθµίσεις του
βιοτικού επιπέδου των λαqκών µαζών.
Μεγάλα τµήµατα των εργαζοµένων βρί-
σκονται σε σύγχυση. Σύγχυση που την
προκαλεί η βίαιη αλλαγή
– χειροτέρευση του βιο-
τικού επιπέδου.

Αυτές οι πολιτικές
κοινωνικές συνδικαλιστι-
κές δυνάµεις που έχουν
ευθύνη για την σύγ-
χυση, την συντηρούν και
την αναπαράγουν επιβε-
βαιώνοντας αυτό που
λέει ο λαός «στην ανα-
µπουµπούλα ο λύκος
χαίρεται».

Μία σύντοµη στα-
χυολόγηση δηλώσεων που έκαναν αί-
σθηση, επιβεβαιώνει του λόγου το
αληθές.

Ο Πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου
δηλώνει ότι «κυβερνώ µια χώρα διε-
φθαρµένων!!!».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Θ.
Πάγκαλος δηλώνει «Όλοι µαζί τα φά-
γαµε».

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γ. Παναγό-
πουλος δηλώνει ότι κάναµε απεργίες
που εξάντλησαν τα όρια τους για το
Μνηµόνιο και το πρόγραµµα της κυβέρ-
νησης δεν αλλάζει!!!

Ο Γενικός Γραµµατέας της ΠΝΟ Ι.

Χαλάς δηλώνει ότι ο αντιασφαλιστικός
νόµος «εµάς δεν µας πιάνει» καλλιεργώ-
ντας συγχύσεις στους ναυτεργάτες.

Αυτοί και άλλοι, εκθέτουν αυτούς που
τους πιστεύουν και κυρίως αυτούς που
δεν αντιλαµβάνονται ότι είναι φερέφωνα
του κεφαλαίου.

Η σύγχυση είναι αναγκαίος όρος για
την αποδιοργάνωση και επιβολή της
αντιλαqκής πολιτικής του τρόµου και του
ζόφου, προς όφελος του κεφαλαίου και
στον χώρο µας του εφοπλιστικού.

Αυτές οι δυνάµεις για να µπορούν να
λένε και να προωθούν αυτήν την πολιτική

χρειάζεται πρωτίστως
µια προrπόθεση ότι κε-
φάλαιο και εργασία είναι
«κοινωνικοί εταίροι» και
όχι δύο τάξεις αντίθετες
που συγκρούονται. ∆η-
λαδή οι ταξικές δυνά-
µεις, η ταξική πάλη να
υπονοµεύεται ως κινητή-
ρια δύναµη των κοινωνι-
κών εξελίξεων.

Πόσο επικίνδυνη
συντηρητική και οπισθο-
δροµική είναι αυτή η

αντίληψη, φαίνεται από την ιστορική εξέ-
λιξη αλλά και την πρόσφατη κοινωνική –
πολιτική πείρα που συγκεντρώνουµε.

Αυτοί που έχουν πεισθεί από τις δυ-
νάµεις του κοινωνικού εταιρισµού, της
συνεργασίας των τάξεων, είναι ανίκανοι
να αντιδράσουν ακόµα και όταν τους
προσβάλλουν, τους συκοφαντούν,  χυ-
δαιολογούν σε βάρος τους.

Ακόµα και όταν τους οδηγούν στην
έσχατη ένδεια, στην εξαθλίωση και στην
βιολογική εξόντωση. Ακόµη και όταν θυ-
σιάζουν την ζωή τους, υπονοµεύουν την
υγεία τους για να ζήσει η οικογένεια
τους.
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Μέσα στην καρδιά της παγκόσµιας καπι-
ταλιστικής οικονοµικής κρίσης το κεφά-

λαιο και οι εφοπλιστές δεν χορταίνουν µε την
άρση του καµποτάζ, την εφαρµογή του µνη-
µονίου, τον αντιασφαλιστικό νόµο και τόσα
άλλα προνόµια και διευκολύνσεις, που τους
έχουν δώσει οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και
της Ν∆.

Ζητούν, επίσης, την κατάργηση της δεκά-
µηνης υποχρεωτικής απασχόλησης στην
ακτοπλοqα, την εφαρµογή συνθέσεων και ει-
σφορών κατά τα πρότυπα των κρουαζιερό-
πλοιων, δηλαδή να µη πληρώνουν εισφορές
στο ΝΑΤ αλλά να τις παρακρατούν από τον
ναυτεργάτη, την εφαρµογή του εταιρικού
ναυτολογίου, δηλαδή ο ναυτεργάτης να είναι
ναυτολογηµένος στην εταιρεία και όχι στο κα-
ράβι και να γίνεται µπαλαντέρ από καράβι σε
καράβι, κατάργηση του Π.∆. 177/74 περί ορ-
γανικών συνθέσεων και εφαρµογής σύνθεσης
ασφαλείας (safe manning).

Σε αγαστή συνεργασία µε τα κόµµατα της
πλουτοκρατίας και µε τα δεκανίκια τους στο
συνδικαλιστικό κίνηµα ΠΝΟ – ΓΣΕΕ, επιχει-
ρούν να προκαλέσουν σύγχυση και τρόµο
στους ναυτεργάτες, όλους τους εργαζόµε-
νους. Προσπαθούν να δικαιολογήσουν την
κρίση µε χιλιάδες ιδεολογήµατα για να την
πληρώσουν πάλι οι εργαζόµενοι. Ένα µόνο
δε µας λένε, την αιτία της κρίσης που είναι η
υπερσυσσώρευση κεφαλαίων από την εκµε-
τάλλευση της εργατικής τάξης.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες καλούνται οι
θερµαστολαδάδες να οργανώσουν την πάλη
τους, έτσι ώστε να δυναµώσει το ταξικό µέ-
τωπο για την µεγαλύτερη ανάπτυξη των αγώ-
νων. Να συµβάλουν µε την συµµετοχή τους
στη δράση για την αλλαγή συσχετισµού δύ-
ναµης σε συνδικαλιστικό και πολιτικό επί-
πεδο, για τη διεκδίκηση αιτηµάτων που να
ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες
των εργαζοµένων. 

Για το δικαίωµα στη µόρφωση, τη δηµό-
σια και δωρεάν Υγεία για όλους. Για το δικαί-
ωµα στην ασφάλιση. Για το δικαίωµα στην
ανάπαυση και ψυχαγωγία. Για το δικαίωµα
στην ίδια τη ζωή, που µας στερεί το σάπιο κα-
πιταλιστικό σύστηµα. 

Η ιστορία µας διδάσκει ότι ΚΑΝΕΝΑΣ
ΑΓΩΝΑΣ ∆Ε ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΟΣ. Χαµένοι είναι
οι αγώνες που δεν έγιναν.
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ΑΑννοοδδιικκήή  πποορρεείίαα  πποουυ  ααννεεββάάζζεειι  ττοονν  ππήήχχηη

Οι ∆ιοικήσεις των σωµατείων ΠΕΜΕΝ
και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ χαιρετίζουν τους

ναυτεργάτες όλων των ειδικοτήτων για
την αποφασιστική και µε αυταπάρνηση
συµµετοχή τους στην απεργία, τους εκατο-
ντάδες µαζικούς φορείς και συνδικάτα, που
συσπειρώνονται στις γραµµές του ΠΑΜΕ,
και τους χιλιάδες εργαζόµενους, νέους
και νέες, που έµπρακτα εκδήλωσαν την
αλληλεγγύη τους στον 7ηµερο σκληρό
απεργιακό αγώνα των ναυτεργατών ενάντια
στην αντιλαrκή επίθεση των
εφοπλιστών, της κυβέρνη-
σης του ΠΑΣΟΚ, της Ευρω-
παrκής Ένωσης και των
µηχανισµών τους.

Στην απεργία, που πραγ-
µατοποιήθηκε σε συνθήκες
βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης,
συγκρούστηκαν όλοι οι µηχα-
νισµοί, που διαθέτουν οι εφο-
πλιστές και η κυβέρνηση και
εκφράστηκε µε εκβιασµούς,
απειλές, µέτρα καταστολής
ενάντια στους ναυτεργάτες,
την εχθρική προπαγάνδα των ΜΜΕ, που κα-
τέχουν οι εφοπλιστές και το κράτος. Εκφρά-
στηκε µε την κινητοποίηση µηχανισµών,
κύρια στην Κρήτη, που πρωταγωνιστούσαν
υψηλόβαθµα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και µεγα-
λοεξαγωγείς αγροτικών – κηπευτικών προqό-
ντων και προσπάθησαν ανεπιτυχώς να
παρασύρουν λαqκές δυνάµεις για να τους φέ-
ρουν σε αντίθεση µε τους ναυτεργάτες.

Οι ναυτεργάτες, εκτός από τους εφοπλι-
στές και την κυβέρνηση, είχαν να αντιµετω-
πίσουν και την τακτική της πλειοψηφίας της
ΠΝΟ, που στο πλαίσιο διεκδίκησης δεν πρό-
βαλε τα ουσιαστικά ζητήµατα της πλήρους
σταθερής εργασίας των ναυτεργατών, της
προστασίας των θέσεων εργασίας, της κοι-
νωνικής ασφάλισης, της διεκδίκησης ΣΣΕ,
που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανά-
γκες της ναυτεργατικής οικογένειας, της
αποστολής και του χαρακτήρα της Ακτο-
πλο@ας, που πρέπει να υπηρετεί τις λαqκές

ανάγκες. Πλαίσιο που θα δηµιουργούσε κα-
λύτερες προrποθέσεις για να αποκρουστούν
οι µηχανισµοί των εφοπλιστών – κυβέρνησης
και να διευρυνθεί η αλληλεγγύη. Αντί για
αυτό, περιορίζονταν στο αίτηµα της αύξησης
µε το εξευτελιστικό 2%.

Είχαν να αντιµετωπίσουν την παντελή
απουσία στην οργάνωση και περιφρούρηση
της απεργίας των περισσοτέρων σωµατείων
µε πρωταγωνιστή την ∆ιοίκηση της Ένωσης
Ναυτών. Ειδικά µετά την επιστράτευση και

την απόφαση της ΠΝΟ για την συνέχιση της
Απεργίας στον Πειραιά, αντί να µείνουν στα
καράβια, να βοηθήσουν στην οργάνωση
των ναυτεργατών για να αποκρούσουν τις
πιέσεις, τις απειλές και την βία, που ασκή-
θηκε σε βάρος τους, εξαφανίστηκαν.

Η Απεργία εξελίχθηκε σε µια πολυήµερη
σκληρή αναµέτρηση, που ανάγκασε την κυ-
βέρνηση του ΠΑΣΟΚ να χρησιµοποιήσει όλο
το αντιδραστικό – αντεργατικό οπλοστάσιο
που διέθετε, φτάνοντας για άλλη µια φορά
όπως το 2002 και το 2006, στο επαίσχυντο
µέτρο της πολιτικής επιστράτευσης των
ναυτεργατών, µε πρόσχηµα τις έκτακτες
ανάγκες, στην πράξη για να στηρίξει την
εφοπλιστική επιθετικότητα.

Η απόφαση µετά από πρόταση µας για
την συνέχιση της απεργίας στο λιµάνι του
Πειραιά µετά την επιστράτευση ήταν σωστή
και ανταποκρίνονταν στην διάθεση των ναυ-
τεργατών.

Στα πλοία που έφυγαν πριν την ανα-
στολή της απεργίας, ασκήθηκε στους ναυ-
τεργάτες ωµή και απροκάλυπτη βία, ακόµα
και απειλή χρήσης όπλου, από τις δυνάµεις
καταστολής, που κυριολεκτικά τους «φυλά-
κισαν» µέσα στα πλοία και συνοδεία τους
απέπλευσαν όπως στο «ΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΛΑΣ».

Χρησιµοποιώντας τεράστιο αριθµό δυνά-
µεων των ΜΑΤ, της αστυνοµίας, των ειδικών
δυνάµεων του Λιµενικού, απέκλεισαν τµή-
µατα του Λιµανιού, εγκλωβίζοντας τους

απεργούς ναυτεργάτες και µε
την βία τους ανάγκασαν να
µπουν στα πλοία και να απο-
πλεύσουν.

Μπροστά σ’ αυτή την εξέ-
λιξη, η πρόταση µας για ανα-
στολή της απεργίας για
ανασύνταξη των δυνάµεων
των ναυτεργατών, που οµό-
φωνα αποδέχθηκε η ∆ιοίκηση
της ΠΝΟ, ήταν στάση ευθύ-
νης, απόλυτα σωστή και µα-
κριά από τυχοδιωκτισµούς.

Σ’ αυτές τις κρίσιµες
µέρες και ώρες αναδείχθηκε ξανά ο πρω-
τοπόρος ρόλος του ΠΑΜΕ στην οργάνωση
της πάλης των ναυτεργατών και συνολικά
της εργατικής τάξης, καθώς και ο υπονο-
µευτικός ρόλος των δυνάµεων του συµβι-
βασµού και της υποταγής.

Αναδείχθηκε η ανάγκη του αγώνα για την
αλλαγή του συσχετισµού δύναµης στο εργα-
τικό, στο ναυτεργατικό κίνηµα, ο απεγκλωβι-
σµός από τις δυνάµεις του κυβερνητικού –
εργοδοτικού, ρεφορµιστικού συνδικαλισµού
και η ενίσχυση των δυνάµεων του ΠΑΜΕ.

Συνάδελφοι ναυτεργάτες
Μπροστά µας έχουµε την οργάνωση νέων

αγώνων για να αποκρούσουµε την εφοπλι-
στική επιθετικότητα, την αντιλαqκή πολιτική
της κυβέρνησης, της Ευρωπαqκής Ένωσης.

Απαιτείται διεύρυνση του διεκδικητικού
πλαισίου, που θα απαντάει στην επιθετικό-
τητα των εφοπλιστών και της κυβέρνησης, 

(Συνέχεια από τη σελ. 1)
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Τα κέρδη και οι ζηµιές των κοµµάτων

ΚΚΕ

ΠΑΣΟΚ

Ν.∆.

ΛΑ.Ο.Σ.

ΣΥΡΙΖΑ

ΟΙΚ. ΠΡΑΣ

Ψήφοι

517.154

3.012.373

2.295.967

311.122

315.627

173.449

Ποσοστά

7,54%

43,92%

33,48%

4,53%

4,60%

2,53%

Ψήφοι

592.923

1.768.555

1.768.555

218.787

243.347

170.776

Ποσοστά

10,89%

34,67%

32,66%

4,04%

4,49%

3,15%

Ποσοστού

44,2%

-21,1%

-2,4%

-10,8%

-2,4%

24,7%

Ψήφοι

+75.769

-1.135.031

-527.412

-92.335

-72.280

-2.673
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ΕΕµµππρρόόςς  γγιιαα  ννααυυττεερργγαα--
ττιικκόό  σσυυννδδιικκααλλιισσττιικκόό  κκίί--
ννηηµµαα,,  µµααζζιικκόό,,  ττααξξιικκόό,,
εεννωωµµέέννοο,,  σσωωσσττάά  οορργγααννωω--
µµέέννοο,,  σσττήήρριιγγµµαα  ττηηςς
ππάάλληηςς  γγιιαα  σσυυννδδιικκααλλιισσττιι--
κκέέςς  εελλεευυθθεερρίίεεςς  κκααιι  δδηηµµοο--
κκρρααττιικκήή  ννοοµµοοθθεεσσίίαα..



∆εν επαιτούµε, ζητάµε
ικανοποίηση των σύγ-

χρονων αναγκών µας, απαί-
τησαν µε τη µαζική, µαχητική
διαδήλωση 25 Οκτώβρη
στην Αθήνα οι συνταξιούχοι,
ανταποκρινόµενοι στο κάλε-
σµα των Συνεργαζόµενων
Συνταξιουχικών Οργανώ-
σεων ΙΚΑ - ΕΛΤΑ - ∆ΗΜΟ-
ΣΙΟΥ-ΟΣΕ - ΟΑΕΕ - ΠΕΣ-ΝΑΤ
- ΟΤΑ.

Τα περήφανα γηρατειά
απαίτησαν την ικανοποίηση
των αιτηµάτων τους µε βάση
τις σύγχρονες πραγµατικές
ανάγκες της λαqκής οικογέ-
νειας και εξέφρασαν την οργή
τους για το φιλοδώρηµα, που
εξήγγειλε ο πρωθυπουργός
ότι θα καταβληθεί σε 500 χι-
λιάδες συνταξιούχους και τον
καθορισµό των εισοδηµατι-
κών κριτηρίων «κοινωνικής
ελεηµοσύνης», που ισχύουν
το 2010 για το ΕΚΑΣ και ξεκα-
θάρισαν ότι οι συνταξιούχοι

δεν επαιτούν  αλλά απαιτούν. 
Η διαδήλωση κατέληξε

στο υπουργείο Οικονοµίας,
όπου αντιπροσωπεία των συ-
νταξιούχων επιδίωξε συνά-
ντηση µε τον υπουργό, ο
οποίος προτίµησε για ακόµα
µια φορά να µην τους δεχτεί,
παρότι οι συνταξιούχοι είχαν
ενηµερώσει για την κινητοποί-
ηση. 

Με κοινή ανακοίνωσή τους
οι συνεργαζόµε-
νες συνταξιουχι-
κές οργανώσεις
καταγγέλλουν
την κυβέρνηση,
που τους χαρα-
κτήρισε κόστος
γήρανσης (!!!)
τους µείωσε τις
συντάξεις, τους
έκοψε ή µείωσε
τα δώρα Χρι-

στουγέννων - Πάσχα και τα
επιδόµατα Αδείας, τους ακρί-
βυνε τα φάρµακα, τους φέρ-
νει στα πρόθυρα της πείνας
και της εξαθλίωσης και αν γλι-
τώσουν, µε το διπλασιασµό
της τιµής του πετρελαίου και
του ρεύµατος θα τους αποτε-
λειώσει και δηλώνουν: 

«Nα είναι σίγουρη η κυ-
βέρνηση ότι από τους συ-
νταξιούχους θα πληρωθεί µε
το νόµισµα που της αξίζει

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ:                                           
«Με φιλοδωρήµατα δεν µας ξεγελάτε»

Για περισσότερες
πληροφορίες

οι συνταξιούχοι
ναυτεργάτες µπορούν
- χωρίς επιβάρυνση -

να απευθύνονται
στην ΠΕΣ-ΝΑΤ:

Κολοκοτρώνη 99,
Πειραιάς, ΤΚ 18535,
Τηλ: 210 - 41.37.271

ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΙ
ΠΑΡΡΤΕ ΟΛΟΙ ΜΕΡΟΣ

ΣΤΑ ΝΕΑ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΑ
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ

ΠΟΥ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ 
ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΧΩΡΑ
7 ∆ΕΚΕΜΒΡΗ 2010 

ΚΚόόββοουυνν  ττοο  εεππίίδδοοµµαα  ααππόό
αακκρρωωττηηρριιαασσµµέέννοο  ννααυυττεερργγάάττηη!!

Ηφρικιαστική όψη της βάρβαρης πολιτικής των κυβερνή-
σεων ΠΑΣΟΚ και Ν∆, που αντιµετωπίζουν την Υγεία ως

εµπόρευµα και τους ασθενείς σαν πελάτες, δεν εξαιρεί βέβαια
τον Οίκο Ναύτου.

Χαρακτηριστικό παράδειγµα ο 70χρονος συνταξιούχος
ναυτεργάτης Π. Γαqτανάρος ο οποίος στα 30 του χρόνια έπαθε
εργατικό «ατύχηµα» σε καράβι µε αποτέλεσµα να ακρωτηρια-
στεί το πόδι του απ' το µηρό και κάτω, ο οποίος  κινδυνεύει να
στερηθεί το πενιχρό επίδοµα «οίκοι περίθαλψης» καθώς ο Ο.Ν.
θέτει ως προrπόθεση τον ακρωτηριασµό και των δυο ποδιών
για τη χορήγηση του! 

Το 2005 η διοίκηση του Ο.Ν. επικαλούµενη Π∆ του 2005,
έκοψε το επίδοµα αναπηρίας των 114 ευρώ, που έπαιρνε τότε
ο ανάπηρος. Τελικά το επίδοµα επαναχορηγήθηκε στον ανά-
πηρο το 2006, µετά από αντίδραση των  ταξικών σωµατείων
ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ – ΠΕΣ-ΝΑΤ, πρωτοσέλιδο στον «ΡΙΖΟ-
ΣΠΑΣΤΗ», ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή κ.λπ. Τότε η κυβέρ-
νηση της Ν∆ είχε δεσµευτεί ότι θα υπάρξει τροπολογία για την
κατάργηση του απάνθρωπου αυτού όρου, όµως πέντε χρόνια
µετά δεν έχει γίνει καµία µετατροπή. Μάλιστα, στο Π∆ προ-
βλέπεται και η επανεξέταση του επιδόµατος ανά πέντε χρόνια. 

Φυσικά, δεν πρόκειται για τη µοναδική περίπτωση. Το Π∆
του 2005 αφορά όλους τους ακρωτηριασµένους του Ο.Ν.,
αλλά και εκατοντάδες ακόµα ανθρώπους που πάσχουν από
καρκίνο τελικού σταδίου, τύφλωση κ.α. χρόνια εξαιρετικά σο-
βαρά νοσήµατα και οι οποίοι θα πρέπει να επανεξεταστούν. 

Με την εφαρµογή αυτής της απάνθρωπης πολιτι-
κής η νεοδιορισµένη διοίκηση καυχάται ότι έχει πε-
ριορίσει ήδη κατά 30 εκατοµµύρια ευρώ τις δαπάνες
του Οίκου Ναύτου!

««ΗΗλλεεκκττρροοννιικκόό  ψψααλλίίδδιι»»
σστταα  φφάάρρµµαακκαα

Με πρόσχηµα τη διαφάνεια
στο χώρο του φαρµάκου, η

κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, µε τη
στήριξη Ν∆ και ΛΑ.Ο.Σ., θω-
ρακίζει τα κέρδη των    πολυε-
θνικών και µεταφέρει τα
οικονοµικά βάρη στις πλάτες
των ασφαλισµένων, υπερψηφί-
ζονταςστηνΒουλή  1.11.2010 το
νοµοθέτηµα για την ηλεκτρο-
νική συνταγογράφηση.

Την πραγµατικότητα αυτή
κατήγγειλε το ΚΚΕ, που κατα-
ψήφισε το νοµοσχέδιο, ζητώ-
ντας: «Iσοτιµία µπροστά στην
αρρώστια. 

∆ωρεάν φάρµακο µε επι-
στηµονικά κριτήρια».

Πρόκειται για ένα νόµο πλή-
ρως εναρµονισµένο µε τις αξιώ-
σεις των πολυεθνικών του
φαρµάκου, µε πραγµατικό
στόχο να περικόψει την κρατική
και εργοδοτική δαπάνη και τη
µετακύλισή της στους ασφαλι-
σµένους.

Είναι ολοφάνερο, συνάδελφοι,
ότι πρόκειται για καθαρό εµπαιγµό
και ότι επί της ουσίας η υπουργική
απόφαση εξαλείφει ακόµα και αυτές
τις ελάχιστες και αστείες προrποθέ-
σεις, που έθετε ο νόµος προς τις πο-
λυεθνικές της κρουαζιέρας, που θα
δροµολογούσαν εδώ τα πλοία τους.

Είναι ολοφάνερο, αλλά οι εφο-
πλιστές απαίτησαν να διευκρινιστεί
ότι οι απασχολούµενοι Έλληνες δεν
θα είναι ασφαλισµένοι στο ΝΑΤ και
θα αµείβονται µε ατοµικές συµβά-
σεις. 

Για αυτές τις ...θέσεις εργασίας
-που ενδεχοµένως δεν θα είναι
ούτε µία- πρόδωσαν τον αγώνα, κα-
ταπάτησαν  την ταξική αρχή για
«ίση αµοιβή για ίση εργασία», ενώ
είναι σίγουρο ότι και τα πλοία που
έχουν Ελληνική σηµαία ή θα ζητή-
σουν την ίδια µεταχείριση ή θα βά-
ζουν τριτοκοσµικές σηµαίες. 

Ήδη η Ένωση Επιχειρήσεων
Ακτοπλοqας απαίτησε να τύχουν και
τα πλοία της ακτοπλοqας της ίδιας
µεταχείρισης. 

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο
πρόεδρος της ΕΕΝ Απ. Βεντούρης:
«Η ένταξη της οικονοµικής εξαθλίω-
σης της επιβατηγού ναυτιλίας σε
ένα γενικότερο τοµέα πλήρους οικο-
νοµικής κατάρρευσης της χώρας θα
οδηγήσει σε συνεκµετάλλευση των
πετρελαίων του Αιγαίου. Συνεκµε-
τάλλευση, όµως των ακτοπλοqκών
συγκοινωνιών του Αιγαίου κανένας
µας δεν πρέπει να δεχθεί».      

∆εν τον ενδιαφέρει δηλαδή τον
κ. Βεντούρη και την τάξη του εάν κα-
ταρρεύσει η οικονοµία της χώρας η
εκχώρηση των κυριαρχικών της δι-
καιωµάτων στους δανειστές της και
στο ΝΑΤΟ αρκεί να προστατευτούνε
τα συµφέροντα που αυτός εκπρο-
σωπεί. 

Σ΄ αυτές τις συνθήκες συνάδελ-
φοι διεξάγονται οι εκλογές στο σω-
µατείο µας.

Εκατοντάδες οι εγγεγραµµένοι
άνεργοι Συνάδελφοι στους καταλό-
γους του ΓΕΝΕ. 

Εκατοντάδες θέσεις εργασίας
χάθηκαν και χάνονται καθηµερινά
στα ποντοπόρα, στην κρουαζιέρα,
στα Μεσογειακά Φ/Γ, στα Μότορ-
σιπς.   

Και η πλειοψηφία της διοίκησης
δεν βλέπει, δεν ακούει, δεν καταλα-
βαίνει.

Με αυταρέσκεια αναφέρουν
ακόµη και στην διακήρυξή τους ότι
χιλιάδες -τάχα- µέλη του σωµατείου
έχουν εξασφαλίσει εργασία µέσα
από το Σωµατείο, όταν οι θέσεις ερ-
γασίας έπαψαν πια να µετριούνται
σε χιλιάδες... Προφανώς εννοούν ότι
οι εκατό - διακόσιοι «δικοί τους»,
όπως τους ονοµάζουν, ανακυκλώνο-
νται δύο και τρείς φορές το χρόνο.

Αλλά ακόµη και αυτοί οι «τυχε-
ροί» είναι υποχρεωµένοι -το ξέρουν
όλοι και οι ίδιοι- ότι οι συνάδελφοι
καλούνται να απεµπολήσουν δικαιώ-
µατά τους, για να διατηρούν αυτοί
την δυνατότητα να µπαρκάρουν κά-
ποιους.

Όταν διαπίστωσαν την απαξίωση
του κλάδου προς τον Συνδυασµό
τους και στην Συνέλευση για την
Εκλογή Εφορευτικής αλλά και από
δυνατότητα του Αγωνιστικού Συν-
δυασµού να κατεβάσει πλήρη Συν-
δυασµό 84 ατόµων, ξεπέρασαν σε
αθλιότητα ακόµα και τους εαυτούς
τους. 

Από τον τρόµο τους, πριν ακόµη
γίνει ανακήρυξη των Συνδυασµών,
αναγγέλλουν από τη διακήρυξή τους
ότι πολλοί συνάδελφοι εξαπατήθη-
καν και µας έδωσαν εξουσιοδότηση
υποψηφιότητας γι’ αυτό είναι δεκά-
δες -τάχα- αυτοί που έχουν αποσύ-
ρει την υποψηφιότητά τους από τον
Συνδυασµό µας! Αυτό που λένε -την
στιγµή που το λένε- έχει συµβεί
µόλις σε δύο συναδέλφους, που άλ-
λωστε δεν τους είχαµε καν καταθέ-

σει την υποψηφιότητά τους. 
Η αλήθεια είναι ότι, σαν κοινοί

καταδότες, έδωσαν τα ονόµατα
των υποψηφίων του ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΩΝ σε συγκε-
κριµένα στελέχη ναυτιλιακών εται-
ρειών, που κατονοµάσαµε σε
ανακοίνωσή µας, και οι οποίοι ανέ-
λαβαν για λογαριασµό τους να τρο-
µοκρατήσουν και να σπάσουν τους
πιο αδύναµους µε τους πιο αι-
σχρούς και βρώµικους τρόπους.
Πότε εκβιάζοντας τους ίδιους και
πότε τις οικογένειες τους. Στη συ-
νέχεια ανέλαβαν οι ίδιοι, πρόε-
δρος, γραµµατέας, ταµίας και άλλοι
καλοθελητές µε επιχειρήµατα
βγαλµένα από τα χρονοντούλαπα
των πέτρινων χρόνων να απειλούν
και να εκβιάζουν µε τον ίδιο βρώ-
µικο τρόπο. 

Στους Συναδέλφους της µειονό-
τητας λένε ...µην πάτε µε τους κοµ-
µουνιστές γιατί είναι άθεοι δεν
νοιάζονται για τα δικαιώµατά µας
µόνο για τα κοµµατικά τους συµφέ-
ροντα…!

Στους άλλους Συναδέλφους
λένε ...κοιτάξτε πόσους από την µει-
ονότητα έχουν στο ψηφοδέλτιο, θα
αφήσετε τα Τουρκάκια να µας πά-
ρουν το σωµατείο...;

Συνάδελφοι, µην ανέχεστε τέ-
τοιες καταστάσεις. Είναι θρασύδει-
λοι. 

Με τις πλάτες των εφοπλιστών
τα ανθρωπάκια προσπαθούν να το
παίξουν «µάγκες». Στην ψεύτικη «µα-
γκιά» τους ορθώστε την ταξική λε-
βεντιά του έντιµου εργάτη.
Τροµοκρατήστε τους τροµοκράτες. 

Αναδείξτε τον ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΝΑΥΤΩΝ σε  πρώτη
δύναµη. 

Για να εκφραστεί η αγανάκτησή
σας στους τόπους δουλειάς, στα κα-
ράβια, στις πιάτσες, στους ναυτότο-
πους, για να σταµατήσουµε τους
εφοπλιστές, την κυβέρνηση, την
τρόqκα και όλα τα λαµόγια. 

Για να έχουν αποτέλεσµα οι
Αγώνες µας, αλλάζουµε τους συ-
σχετισµούς παντού.

Όλοι στους Αγώνες, Μαζικά,
Ταξικά, ψηφίζουµε Αγωνιστικό Συν-
δυασµό Ναυτών.

Είµαστε βέβαιοι πως όταν χά-
σουν την πλειοψηφία δεν θα τους
ξαναδούµε στο σωµατείο, όχι γιατί
δεν θα υπάρχει δηµοκρατία -όπως
λένε ότι συµβαίνει στα σωµατεία
ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ- αλλά γιατί
στο καλά καλλιεργηµένο χωράφι δεν
φυτρώνουν παράσιτα και ζιζάνια,
που βλάπτουν την καλλιέργεια και
τους στόχους του καλλιεργητή που
στο σωµατείο µας, είναι οι Ναύτες. 

Με αγωνιστικούς χαιρετισµούς
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ

ΝΑΥΤΩΝ   

Με την ανάληψη της διοίκησης των Ναυπη-
γείων Σκαραµαγκά από τον όµιλο «Abu

Dhabi Mar», όπως προηγούµενα η «Thyssen
Krupp», οι νέοι ιδιοκτήτες ανακοίνωσαν 3 Νοέµ-
βρη ότι δεν θα επαναλειτουργήσει το τµήµα των
επισκευών εµπορικών πλοίων, µε πρόσχηµα από-
φαση της ΕΕ για τον «αθέµιτο ανταγωνισµό», που
εκδόθηκε στις 30 Ιούλη 2010 και επιβάλλει την
κατασκευή, µετασκευή και επισκευή ΜΟΝΟ πο-
λεµικών πλοίων, όπου το χρήµα είναι εξασφαλι-
σµένο.

Εν τω µεταξύ µε 5 χρόνια καθυστέρηση πα-
ραδόθηκε, 2 Νοέµβρη, από τα Ναυπηγεία του
Κιέλου το υποβρύχιο «Παπανικολής», το πρώτο
από τα τέσσερα υποβρύχια τύπου Τ-214, που
είχαν παραγγελθεί πριν µια δεκαετία στα γερµα-
νικά ναυπηγεία, όπου ανήκαν τότε και τα Ναυπη-
γεία Σκαραµαγκά (χωρίς να έχει υπάρξει
πρότυπο ή µοντέλο αυτού του τύπου υποβρυ-
χίου) µε το κόστος να ανέρχεται συνολικά σε 3,6
δισ. ευρώ.

Οι τελευταίες εξελίξεις, που έφεραν µε την
φιλοµονοπωλιακή πολιτική τους οι κυβερνήσεις
ΠΑΣΟΚ - Ν∆ και συνευθύνη της συνδικαλιστικής
πλειοψηφίας ΠΑΣΚΕ, επιβεβαιώνουν τις προει-
δοποιήσεις του ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ για την απώ-
λεια 1.300 θέσεων εργασίας και την παράδοση
της παραγωγής και των υποδοµών της χώρας
στις πολυεθνικές, που γλεντάνε µε λεφτά του
λαού.

Η ναυπηγοεπισκευαστική βιοµηχανία είναι πο-
λύτιµος κλάδος για τη λαqκή οικονοµία. Μπορεί
και πρέπει να συνδεθεί µε τις ανάγκες της
χώρας, για την ακτοπλο@α πρώτα και κύρια, την
κατασκευή - επισκευή πλοίων παντός τύπου,
αλλά και έργα ΟΣΕ - Μετρό και άλλων µεταλλι-
κών κατασκευών.

Η λύση για τα Ναυπηγεία είναι η απεµπλοκή
τους από το "δόκανο" των πολυεθνικών και η
επαναφορά τους κάτω από κρατικό έλεγχο, µε
προοπτική τον Ενιαίο ∆ηµόσιο Φορέα Ναυπη-
γικής Βιοµηχανίας, στα πλαίσια ενός ριζικά δια-
φορετικού δρόµου ανάπτυξης µε κοινωνική
κρατική ιδιοκτησία των βασικών µέσων παρα-
γωγής.

Με αλλεπάλληλες κινητοποιήσεις οι εργατοτε-
χνίτες της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης, συ-

σπειρωµένοι στα ταξικά τους συνδικάτα και µε τη
συµπαράσταση του ΠΑΜΕ, διατρανώνουν την από-
φασή τους να αγωνιστούν για µόνιµη και σταθερή
δουλειά µε πλήρη εργασιακά δικαιώµατα, διεκδι-
κώντας ταυτόχρονα την ουσιαστική προστασία των
ανέργων.

Με συµβολική κατάληψη, 26 Οκτώβρη, στα κε-
ντρικά γραφεία του ΟΑΕ∆ στον Άλιµο, έδωσαν µία
ακόµα δυναµική αγωνιστική απάντηση στην πολι-
τική των ΠΑΣΟΚ, Ν∆, ΕΕ, που τους καταδικάζει
στην ανεργία και την εξαθλίωση. Απαίτησαν και κα-
τάφεραν να αποσπάσουν απόφαση από τη διοί-
κηση του Οργανισµού να καταβληθεί έκτακτη
οικονοµική ενίσχυση 1.200 ευρώ. 

Με διαδήλωση στις 11 Νοέµβρη µε πορεία από
τη Οµόνοια έφθασαν στο υπουργείο Οικονοµικών
µε σύνθηµα «Θέλουµε δουλειά και όχι ανεργία.
Επιδότηση της ανεργίας στο 80% των ΣΣΕ». Σ’
αυτό το ανθρώπινο δικαίωµα η κυβέρνηση απά-
ντησε µε βάρβαρη καταστολή και χηµικά κατά των
διαδηλωτών που απαιτούσαν να µη γυρίσουµε στο
σπίτι πάλι µε «άδεια» χέρια.

Οι εργαζόµενοι όµως δεν το βάζουν κάτω και µε
νέα διαδήλωση στις 18 Νοέµβρη το µεσηµέρι
στους κεντρικούς δρόµους του Πειραιά και έξω
από το ΥΘΥΝΑ, έχοντας στο πλευρό τους ταξικά
συνδικάτα στεριάς και θάλασσας. Σε συνάντηση
που είχαν µε το υπουργό Γ. ∆ιαµαντίδη, από τον
οποίο απέσπασαν γραπτή δέσµευση για την άµεση
έκδοση «κάρτας» σε όλους τους άνεργους, ώστε
να µην τους κόβονται το ρεύµα και το νερό και µε
την οποία θα έχουν απεριόριστες διαδροµές στα
µέσα µεταφοράς και για το σφράγισµα των βιβλια-
ρίων όλων των ανέργων, για να έχουν ιατροφαρ-
µακευτική περίθαλψη.

«Θα είµαστε καθηµερινά στους δρόµους. Θα
οργανώσουµε τα επόµενα βήµατά µας», ανακοί-
νωσε ο Σ. Πουλικόγιαννης στους συγκεντρωµέ-
νους. «1.100 επιχειρήσεις χρωστούν 3 δισ. ευρώ
στο ΙΚΑ. Ετοιµάζονται να απαλλάξουν τους εργο-
δότες από τις εισφορές και για µας δεν υπάρχει
σάλιο. Να τιµωρηθούν αυτοί που κλέβουν τον
ιδρώτα µας για να τα@ζουν τους βιοµήχανους και
τους εφοπλιστές».

ΠΠααρράάτταασσηη  µµιιααςς  εεππιικκίίννδδυυννηηςς  κκααττάάσστταασσηηςς  

Την παράταση όλων των πιστοποιητικών του Ελληνικού
Νηογνώµονα µέχρι 30 Αυγούστου 2011, ανακοίνωσε το
υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας,
προκειµένου να δοθεί χρόνος προσαρµογής του σύµφωνα
µε τις Ευρωπαqκές οδηγίες για την χορήγηση των πιστο-
ποιητικών.

Συγκεκριµένα, ο υπουργός Γιάννης ∆ιαµαντίδης υπέ-
γραψε τις εγκυκλίους µε τις οποίες 1ον χορηγούνται Πρω-
τόκολλα Γενικής Επιθεώρησης (πιστοποιητικά) στα πλοία
(28) που λειτουργούσαν µε προσωρινά πιστοποιητικά και
τα οποία έληγαν στις 31 Οκτωβρίου, και 2ον δίνεται εξά-
µηνη παράταση σε όλα τα πιστοποιητικά τα οποία έληγαν
στις 28 Φεβρουαρίου 2011.

Με βεβαιωµένη, πλέον, την αναξιοπιστία και µε δεδο-
µένο το βεβαρυµµένο ιστορικό του Ελληνικού Νηογνώ-
µονα, η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα
διατρέχει κίνδυνο υψηλού βαθµού και µετά από αυτήν την
υπουργική διευκόλυνση  της εφοπλιστικής ασυδοσίας οι
ευθύνες που βαραίνουν τον κ. ∆ιαµαντίδη είναι µεγάλες και
εγκληµατικές.

ΝΑΥΤΙΚΑ «ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ»

ΠΠοολλύύννεεκκρροο  ννααυυάάγγιιοο

Τουλάχιστον 41 άνθρω-
ποι έχασαν τη ζωή τους 30
Οκτώβρη, σε ναυάγιο Ο/Γ
πλοίου ανοιχτά της Αν. Ιν-
δίας, όταν προσάραξε σε αµ-
µώδη ακτή. Αρκετοί από
τους επιβαίνοντες αγνοού-
νται. 

Το πλοίο µετέφερε συνο-
λικά 150 επιβάτες, ενώ είχε
χωρητικότητα για 60!

ΣΣύύγγκκρροουυσσηη  ππλλοοίίωωνν  

Σύγκρουση του ελλη-
νικού δεξαµενόπλοιου
«MINDORO» µε το υπό
σηµαία     Κύπρου Φ/Γ
πλοίο «JORKRANGER»
συνέβη 12 Οκτώβρη 20
ν.µ. ανοιχτά από το Άµ-
στερνταµ. Οι 7 έλληνες,
16 αλλοδαποί ναυτεργά-
τες του ∆/Ξ και 12 αλλο-
δαποί ναυτεργάτες του
Φ/Γ είναι όλοι τους σώοι.

ΠΠρροοσσάάρρααξξηη  ππλλοοίίοουυ  ττηηςς  ΝΝΕΕΛΛ

Σε βραχώδη ακτή στον όρµο Βασιλικής Λευκάδας προ-
σέκρουσε και προσάραξε 17-11-10 το Φ/Γ-Ο/Γ πλοίο «ΚΟ-
ΛΟΣΣΟΣ» της ΝΕΛ. Το πλοίο µε 20µελές πλήρωµα είχε
ξεκινήσει από την Κό-
ρινθο για Αγκόνα και
µετέφερε 58 φορτηγά
αυτοκίνητα και 11 οδη-
γούς (χωρίς να τραυ-
µατισθεί κανένας) και
έχει υποστεί ρήγµα
στις στεγανές δεξαµε-
νές, αλλά δεν κινδυ-
νεύει να βυθιστεί. Σύµφωνα µε τις λιµενικές αρχές, από
την πρόσκρουση του πλοίου δεν έχει ρύπανση. Το πλοίο
αποκολλήθηκε µε τη βοήθεια Ρ/Κ και στις 20-11-10 απέ-
πλευσε για Πάτρα µε προορισµό τον Πειραιά. 

ΒΒύύθθιισσηη  ΦΦ//ΓΓ  ππλλοοίίοουυ  σσττηηνν  ΚΚεεφφααλλοοννιιάά  
Το Φ/Γ–Ο/Γ πλοίο «CHRISTINE» µε σηµαία Τόνγκο,

βρέθηκε 18-11-10 βυθισµένο στη θαλάσσια περιοχή
Κόλπου Μυρτός Κεφαλονιάς. Το 6µελές πλήρωµά του,
όλοι Ουκρανοί, κατάφεραν να κολυµπήσουν και να
βγουν στην ακτή. Σύµφωνα µε το πλήρωµα, στο πλοίο
παρουσιάστηκε µηχανική βλάβη και εισροή υδάτων µε
αποτέλεσµα να βυθιστεί. Όµως, το δικαστήριο τους
έκρινε ένοχους για «πρόκληση ναυαγίου» και τους επέ-
βαλε 5ετή φυλάκιση στον πλοίαρχο και 4ετή στους υπό-
λοιπους, χωρίς αναστολή µέχρι να εκδικασθεί η έφεση. 

««SSeeaa  DDiiaammoonndd»»::  ρρυυπποογγόόννοοςς  σσυυµµππααιιγγννίίαα
Ούτε τα µέτρα - κοροqδία που είχε ανακοινώσει τον

περασµένο Μάρτη η κυβέρνηση για το ναυάγιο του
«Sea Diamond», που δεν περιλάµβανε το αίτηµα των
φορέων του νησιού για ανέλκυση του πλοίου και απο-
µάκρυνσή του από το θαλάσσιο χώρο που συνεχίζει να
ρυπαίνει (προφανώς για να µη πληρώσει η εταιρεία), δε
δέχεται να χρηµατοδοτήσει και να υλοποιήσει η πλοιο-
κτήτρια εταιρεία «Louis Hellenic Cruises». 

Αντίθετα, ανακοίνωσε κάποια «άσφαιρα» και
«φθηνά» µέτρα, που αφορούν κυρίως την παρακολού-
θηση της ρύπανσης, τις σχετικές δαπάνες για τα οποία
θα αναλάµβανε η πλοιοκτήτρια εταιρεία, σε συνεργα-
σία µάλιστα και µε το Λιµενικό Ταµείο Θήρας! Ωστόσο
ακόµη και αυτά αρνείται τώρα να τα αναλάβει. Ενώ το
ΥΠΕΚΑ αντί να στραφεί κατά της πλοιοκτήτριας εται-
ρείας, ουσιαστικά τη «χαqδεύει».

ΚΑΛΕΣΜΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΜΕΝ

Ο Μηχανικός, ο Ναυτερ-
γάτης έχει ανεπτυγµένο
αυτό το συναίσθηµα της αυ-
τοθυσίας και της προσφο-
ράς από την ίδια την φύση
του επαγγέλµατος. Η προ-
σβολή είναι βαριά και δεν
έχει να κάνει µε την συναι-
σθηµατική πρόκληση και
την δικαιολογηµένη αγανά-
κτηση.

Η προσβολή είναι βαριά
στο σύνολο των δικαιωµά-
των µας.

Η απάντηση κρίνεται
από τα λόγια µας αλλά κυ-
ρίως από τα έργα µας. Εί-
µαστε περήφανοι για τους
Μηχανικούς, τους Ναυτερ-
γάτες, τους εργάτες, την
εργατική τάξη, την ταξική
πάλη και όσους αφιέρωσαν
την ζωή τους, την ύπαρξη
τους για αυτόν τον σκοπό.

Είµαστε υπερήφανοι για
τον κλάδο και την τάξη µας,
την εργατική τάξη.

Εσείς κ. Παπανδρέου εί-
σαστε διεφθαρµένος, και

όχι η εργατική τάξη, ο ερ-
γαζόµενος λαός και η χώρα
µας. Και εκτός του ότι είστε
διεφθαρµένος, είστε και
επικίνδυνος και καµία νοµι-
µοποίηση δεν έχετε από τον
Ελληνικό λαό για αυτά που
λέτε και κυρίως για αυτά
που κάνετε. Τον χρόνο δεν
τον ξέρουµε αλλά σίγουρα
η ιστορία θα σας κατατάξει
στη θέση που εσείς επιλέ-
ξατε, στον σκουπιδοτενεκέ
της ιστορίας.

Η ΠΕΜΕΝ και οι
ταξικές δυνάµεις στο συν-
δικαλιστικό κίνηµα µετα-
τρέπονται σε σχολείο της
ταξικής πάλης. Το βεβαιώ-
νουν οι αγώνες µας.

Στη Γενική Συνέλευση
της ΠΕΜΕΝ στις 24 Νοέµ-
βρη θα εξετάσουµε τις
εξελίξεις πως τοποθετηθή-
καµε  σε αυτές, τι προβά-
λαµε, µε ποιο τρόπο τις
προωθήσαµε, τι στόχους
βάζουµε για το επόµενο
διάστηµα.

Η προγραµµατική διακήρυξη
του ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ

ΝΑΥΤΩΝ κυκλοφορεί σε ειδικό
έντυπο, που διανέµεται καθηµερινά

στα πλοία και το σωµατείο, ενώ 
έχει αποσταλεί και σε  διάφορους 

ναυτότοπους.

«ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΝΑΥΤΩΝ»
Μπροστά στην τροµοκρατία των εφοπλιστών 
ορθώνουµε την ταξική αγωνιστική ενότητα 

ΜΜΑΑΡΡΑΑΖΖΩΩΝΝΕΕΙΙ  ΗΗ  ΝΝΑΑΥΥΠΠΗΗΓΓΟΟΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΕΕΥΥΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΒΒΙΙΟΟΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΑΑ
Γλεντάνε οι πολυεθνικές στον Σκαραµαγκά µε τα λεφτά του λαού
∆ουλειά και προστασία των ανέργων ζητάνε οι εργάτες της Ν/Ζ

(Συνέχεια από τη σελ. 1)

(Συνέχεια από τη σελ. 1)

Πρώτος στόχος η υπερά-
σπιση του ∆ικαιώµατος στην ερ-
γασία µε πλήρη συγκροτηµένα
εργασιακά ασφαλιστικά και συν-
δικαλιστικά δικαιώµατα για
όλους. Άµεση Απορρόφηση των
Ανέργων και ουσιαστική προ-
στασία τους.

Αντιπαλεύουµε την αντιναυ-
τεργατική πολιτική της κυβέρνη-
σης της Ε.Ε. του ∆.Ν.Τ. των
κοµµάτων του ευρωµονόδρο-
µου, που αφανίζει τα δικαιώµατα
των Ναυτεργατών και όλης της –
εργατικής τάξης. 

Ο Αγωνιστικός Συνδυασµός
Ναυτών, παράταξη της ΝΣΚ, του
ΠΑΜΕ στον χώρο µας, επιδιώκει
και καλλιεργεί την αρχή της ταξι-
κής ενότητας και της αλληλεγ-
γύης στον κλάδο  και στο σύνολο
της τάξης µας.

Καταδικάζουµε την τακτική
του συνδυασµού «Ταξική Αγωνι-
στική Συσπείρωση Ναυτών», που
ταυτίζεται µε τον εργοδοτικό -
κυβερνητικό συνδικαλισµό, υπο-
νοµεύοντας τα δικαιώµατα των
ναυτών, των ναυτεργατών.

ΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΝ2 Νοέµβρης 2010

ΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΝ
ΜΗΝΙΑΙΑ

ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Ιδιοκτησία του Συλλόγου
Ναυτεργατικής

Συνδικαλιστικής Κίνησης
ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ

ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Εκδότης - Υπεύθυνος
σύµφωνα µε το νόµο:

ΜΑΡΙΩΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Κολοκοτρώνη 99,

Πειραιάς - ΤΚ 185 35
Τηλ.: 210 - 41.17.578

Υπεύθυνη Τυπογραφείου:
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ

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

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ
Εσωτερικού: Ευρώ 10
Εξωτερικού: Ευρώ 50

Η ύλη του παρόντος φύλλου
έκλεισε 20 Νοέµβρη, εκτός
από το κύριο άρθρο που
έκλεισε 1 ∆εκέµβρη 2010



(Συνέχεια από τη σελ. 1)
για την διατήρηση και διεύρυνση
των θέσεων εργασίας, για Συλλο-
γικές Συµβάσεις Εργασίας για
όλους τους Ναυτεργάτες, για κοι-
νωνική ασφάλιση και προστασία
όλων των Ναυτεργατών εν ενερ-
γεία και συνταξιούχων, που να κα-
λύπτει τις σύγχρονες ανάγκες.
∆ίκτυο Ακτοπλοrκών συγκοινω-
νιών στην υπηρεσία του λαού και
όχι για τα κέρδη των εφοπλιστών.

Καλούµε την ∆ιοίκηση της
ΠΝΟ άµεσα να αποφασίσει την
συµµετοχή των ναυτεργατών στην
Πανεργατική – Πανελλαδική Απερ-
γία στις 15 ∆εκέµβρη 2010 για να
σπάσουµε το µέτρο της πολιτικής
επιστράτευσης και να δώσουµε
συνέχεια στον αγώνα των ναυτερ-
γατών.

ΤΤΟΟ  ΧΧΡΡΟΟΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΑΑ
Τρίτη 23 του Νοέµβρη, πρώτη

µέρα του αγώνα, µε την 24ωρη
απεργία που είχε αναγκαστεί να κη-

ρύξει η πλειοψηφία της Εκτελεστι-
κής Επιτροπής της ΠΝΟ κάτω από
τις αγωνιστικές πιέσεις των ναυτερ-
γατών και τις δυναµικές παρεµβά-
σεις των ταξικών ναυτεργατικών
σωµατείων ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝ-
ΣΩΝ. Ωστόσο, η απόφαση της ΠΝΟ
ταυτόχρονα υπονοµεύει τον αγώνα,
που η ίδια εξήγγειλε εξαιρώντας τα
πλοία της γραµµής Πάτρας - Ιταλίας
και περιορίζει το πλαίσιο στην υπο-
γραφή της ΣΣΕ µε το ποσοστό της
ντροπής του 2%.

Η συµµετοχή των ναυτεργατών
ήταν καθολική και η κλιµάκωση της
απεργίας µε νέα 48ωρη  ήταν πλέον
µονόδροµος. Ταυτόχρονα, από την
πρώτη κιόλας µέρα η µάχη µπολιά-
ζεται µε το διεκδικητικό πλαίσιο των
ταξικών δυνάµεων ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ και αναδεικνύεται το διευ-
ρυµένο πλαίσιο, που αφορά πλέον
στις σύγχρονες ανάγκες των ναυ-
τεργατών.

Ο πρόεδρος της Ενωσης των
ακτοπλόων εφοπλιστών, Απ. Βε-
ντούρης, µε στόχο να χτυπήσει την
απεργία, επιδίδεται σε συκοφαντίες

και ψέµατα εναντίον των ναυτεργα-
τών, τους οποίους χαρακτηρίζει
ακριβοπληρωµένους, επιχειρώντας
να καλλιεργήσει κλίµα κοινωνικού
αυτοµατισµού. Η προσπάθειά του
απέτυχε παταγωδώς. Τα πληρώ-
µατα συνέχισαν. ∆εν κινήθηκε προ-
πέλα. Οι απεργιακές φρουρές στα

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

∆ισεκατοµµύρια οι εφοπλιστές, 
το ευρώ ψάχνει ο λαός…

Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του Ναυτιλιακού
Τύπου το πρώτο 9µηνο του 2010 οι Έλληνες
εφοπλιστές προχώρησαν σε παραγγελίες 164
πλοίων συνολικής αξίας 8.3 δις δολαρίων (το
22% των παγκόσµιων παραγγελιών), ενώ την
ίδια περίοδο αγόρασαν και 185 πλοία από «δεύ-
τερο χέρι» συνολικής αξίας 4,8 δις δολαρίων. 

Μεταξύ των πλοίων που αγοράστηκαν είναι
και 32 µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων. Οι
συγκεκριµένες µεταφορές µονοπωλούνται από
3-4 µεγαθήρια του κλάδου. Προφανώς λόγω
των συνθηκών που δηµιούργησε η καπιταλι-
στική οικονοµική κρίση, οι Έλληνες εφοπλιστές
βρίσκουν την ευκαιρία να αυξήσουν την παρου-
σία τους και σε αυτόν τον χώρο αξιοποιώντας
τη ρευστότητα που διαθέτουν.

Το γεγονός ότι µια χούφτα Ελλήνων διαθέ-
τουν – διακινούν δισεκατοµµύρια, έχει σχέση µε
το ότι οι πολλοί, εργαζόµενοι – άνεργοι – συ-
νταξιούχοι, όταν θέλουν να καλύψουν τις ανά-
γκες τους ψάχνουν να βρουν που πήγε το ευρώ
που τους λείπει από την …ρευστότητα που δια-
θέτουν. Και θα συνεχίσουν (οι πολλοί) να ψά-
χνουν το ευρώ που τους λείπει, αν δεν
πιστέψουν ότι έχουν τη δύναµη να ανατρέψουν
την εξουσία των λίγων των καπιταλιστών και να
διαχειριστούν οι ίδιοι τον πλούτο που παρά-
γουν.

Όµοιος τον όµοιο 
και η κοπριά στον ΣΚΑ6…

Σαν παγόνι φούσκωσε ο όµιλος Αλαφούζου
για την τιµητική διάκριση, που του απένειµε ο
Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτι-
λίας, για τη συνδροµή του στην ανάπτυξη της
τουριστικής ναυτιλίας. 

Τον δικό του άνθρωπο τίµησε το εφοπλι-
στικό κεφάλαιο, αναγνωρίζοντας τις υπηρεσίες
του στην κατασυκοφάντηση και το χτύπηµα του
αγώνα των ναυτεργατών, στη συγκάλυψη και
διαστρέβλωση της άθλιας κατάστασης που βιώ-
νουν χειµώνα - καλοκαίρι τα νησιά, εξαιτίας της
εφοπλιστικής ασυδοσίας και βέβαια στην προ-
ώθηση του νόµου για την άρση του καµποτάζ.

Και αυτό πρέπει να αποτελέσει κριτήριο για
τους εργαζόµενους σε ό,τι αφορά το ρόλο του
ΣΚΑ2 και των άλλων µέσων του Οµίλου, συνο-
λικά των αστικών ΜΜΕ, απέναντι στους εργατι-
κούς λαNκούς αγώνες και το δίκιο τους.

Στην υπηρεσία του ιµπεριαλισµού 
το εφοπλιστικό κεφάλαιο

Η ένταξη του εφοπλιστικού κεφαλαίου στα
ιµπεριαλιστικά σχέδια για τη Μέση Ανατολή και
ιδιαίτερα για την Παλαιστίνη, αποκαλύπτεται και
από το περιστατικό του µε σηµαία Μάλτας Ο/Γ
πλοίου «STROFADES IV», µε πλήρωµα 10 Ου-
κρανούς και 6 Αιγυπτίους, που ανήκει στην ελ-
ληνική εταιρεία "Ionian Bridge".

Το πλοίο είχε ναυλωθεί από την ανθρωπι-
στική οργάνωση «Road to Hope» για να µετα-
φέρει ανθρωπιστική βοήθεια από την Ντέρνα
της Λιβύης στο Ελ Αρίς της Αιγύπτου µε προο-
ρισµό τη Γάζα και για τον σκοπό αυτό καταβλή-
θηκαν 15.000 δολάρια. Όµως, προφανώς µε
ευθύνη της εταιρείας, ο πλοίαρχος αντί για τον
προορισµό του ταξιδιού οδήγησε το πλοίο στον
Πειραιά, όπου κατέπλευσε στις 12 Νοέµβρη
κρατώντας οµήρους τους ακτιβιστές της αν-
θρωπιστικής οργάνωσης, τους οποίους κατήγ-
γειλε σαν «τροµοκράτες»!

Μετά από τρεις µέρες ερευνών, από τις λι-
µενικές και αστυνοµικές αρχές, η «κατηγορία»
περί τροµοκρατίας κατέρρευσε, ενώ ο πλοίαρ-
χος και ο πλοιοκτήτης, οι οποίοι είχαν συλλη-
φθεί µε την κατηγορία της αρπαγής των
ακτιβιστών, αφέθηκαν ελεύθεροι και η υπόθεση
ανατέθηκε στο Συµβούλιο Πληµµελειοδικών.

Ο «καλός» εφοπΛηστής και
…οι «κακοί» κοµµουνιστές!

Την υποστήριξή του στον κοινό συνδυασµό
ΠΑΣΟΚ -  Ν.∆. - ΛΑ.Ο.Σ. -  ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ - ∆.A. εξέ-
φρασε και ο εφοπλιστής Γ. Σπανός της εται-
ρείας «Kallisti Ferries» (που αποδείχτηκε
«Kakkisti Ferries»),  µε  ανακοίνωση στην οποία
περιγράφει τα «δεινά» που έχουν βρει την Ικα-
ρία από το ΚΚΕ (!) αλλά δεν λέει κουβέντα για
το γεγονός ότι η εταιρεία του εγκατέλειψε το
δροµολόγιο Πειραιάς - Ικαρία µόλις αυτό έγινε
ασύµφορο για τα κέρδη της.

Ξεπερνώντας κάθε όριο σοβαρότητας ό
εφοπΛηστής έφτασε να αναφέρει για τα πλη-
ρώµατα των πλοίων του, ότι ήταν καλοπληρω-
µένα και ότι ...«λόγω των εύκολων δροµολογίων
απολάµβαναν τα µπάνια τους στη Σάµο επί 10
ώρες την ηµέρα ή χόρευαν Ικαριώτικο στα πα-
νηγύρια ενώ το πλοίο τους ήταν στο Βαθύ»!
όταν είναι πασίγνωστο ότι για να πάρουν τα δε-
δουλευµένα  αναγκάσθηκαν επανειληµµένα
προβούν σε επισχέσεις εργασίας!

«Η εταιρία ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΦΕΡΙΣ, δεν υφίσταται
µε αποτέλεσµα να µην µπορώ να βρω βεβαίωση
αποδοχών»,  αναφέρει σε ανοιχτή επιστολή ο Γ.
Π., Β' µηχανικός και όσο για τους ...χορούς και
τα µπάνια σηµειώνει: 

«Πώς να έχεις κουράγιο να χορέψεις, όταν
έχεις εργαστεί 16 ώρες στο µηχανοστάσιο,
διότι δεν είχε διπλά πληρώµατα όπως ορίζει ο
νόµος αλλά µονά, βγάζαµε ακόµα και τα ΕΞ-
ΠΡΕΣ δροµολόγια εµπρός - πίσω χωρίς
ΕΞΤΡΑ»!

Η 28η του Οκτώβρη είναι γνωστή ως επέτειος που σύσσωµος ο ελληνικός λαός όρθωσε το ανά-
στηµά του για να υπερασπίσει την πατρίδα από την ιµπεριαλιστική εισβολή του ιταλικού φασισµού
στα 1940 και ενώ µαινόταν ο Β' Παγκόσµιος Πόλεµος.

Όµως, η 28η του Οκτώβρη για το λαrκό κίνηµα είναι διπλή επέτειος. Γιατί την ίδια ηµεροµηνία,
στα 1946, ιδρύθηκε ο ∆ηµοκρατικός Στρατός Ελλάδας (∆ΣΕ), η δράση του οποίου αποτελεί την κο-
ρυφαία στιγµή της ταξικής πάλης του 20ου αιώνα στην Ελλάδα. 

28η ΟΚΤΩΒΡΗ ∆ιπλή επέτειος για
το λαMκό κίνηµα

Το ΟΧΙ του λαού και η 
πρωτοπόρα δράση του ΚΚΕ

Στις 28 Οκτώβρη 1940, ο ιταλι-
κός στρατός επιτέθηκε στην Ελ-
λάδα. Αυτή τη µέρα, η άρχουσα
τάξη τη γιορτάζει µε περιεχόµενο
τους δικούς της σκοπούς, που δεν
είναι άλλοι από την υποταγή του
λαού στη διαιώνιση της ταξικής
κυριαρχίας της. Και στις τότε συν-
θήκες ανάλογο ταξικό περιεχό-
µενο έδινε η ίδια στο ΟΧΙ. Γιατί τα
συµφέροντά της ήταν συνυφα-
σµένα µ' αυτά του αγγλικού ιµπε-
ριαλισµού, ενάντια στο
γερµανοqταλικό ιµπεριαλιστικό
συνασπισµό, στο µεταξύ τους
οξύτατο ανταγωνισµό, που
οδήγησε στο Β΄ Παγκόσµιο Πό-
λεµο.

Ο αρχιστράτηγος Αλ. Πα-
πάγος, λίγες µέρες πριν την
ιταλική εισβολή, έλεγε πως αν
µας επιτεθούν «θα ρίξωµεν µε-
ρικές τουφεκιές διά την τιµήν
των όπλων» και ο δικτάτορας
Μεταξάς σε συζήτηση µε δη-
µοσιογράφους, µόλις άρχισε η
ιταλική επίθεση, δήλωνε πως η
Ελλάδα δεν πολεµά για τη νίκη
και, όπως σηµειώνει στο ηµε-
ρολόγιό του, τον ανησυχούσε
«η υπεραισιόδοξος κοινή
γνώµη».

Ο πόλεµος βρήκε το ΚΚΕ
αποδεκατισµένο, την ηγεσία
και τα στελέχη του στις φυλα-
κές και τις εξορίες, ανάµεσά
τους και ο ΓΓ της ΚΕ του Κόµ-
µατος Ν. Ζαχαριάδης, που στις
31 Οκτώβρη µε ανοιχτό γράµµα
του κάλεσε τον ελληνικό λαό να
πολεµήσει ενάντια στο φασισµό.

Η οργάνωση της Αντίστασης
Η συνέχεια είναι γνωστή. Ο ελ-

ληνικός λαός νίκησε τη φασιστική
Ιταλία και η ναζιστική Γερµανία
ήρθε για βοήθεια καταλαµβάνο-
ντας την Ελλάδα. 

Οι κοµµουνιστές που δραπέ-
τευσαν από τους τόπους εξορίας,
όπου τους κρατούσε η κυβέρνηση
Μεταξά, καθώς και άλλοι, που
δρούσαν στην παρανοµία, ανασυ-
γκροτούσαν το ΚΚΕ και οργάνω-
ναν την Αντίσταση κατά των
κατακτητών.

Με πρωτοβουλία του ΚΚΕ δη-
µιουργήθηκαν το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ,
µε καπετάνιο τον Άρη Βελουχιώτη,
το ΕΛΑΝ και η ΕΠΟΝ. ∆ίπλα σε
αυτές τις Οργανώσεις έδρασαν η
Εθνική Αλληλεγγύη, η Επιµελητεία
του Αντάρτη και η ΟΠΛΑ. 

Το Μάρτη του 1943 ιδρύθηκε
στο Λονδίνο η Οµοσπονδία      Ελ-
ληνικών Ναυτεργατικών Οργανώ-
σεων (ΟΕΝΟ), µε πρωτοβουλία
της Κ.Ο. Ναυτεργατών του ΚΚΕ.
2.500 Ελληνες ναυτεργάτες έδω-
σαν τη ζωή τους στη διάρκεια του
πολέµου, πειθαρχώντας στο µαχη-
τικό σύνθηµα της ΟΕΝΟ: «Κρα-
τείτε τα πλοία εν κινήσει».

Το ΕΑΜ έσωσε το λαό από την
πείνα. Χάρη στο ΕΑΜ δε στάλθηκε
ούτε ένας για να πολεµήσει κατά
της Σοβιετικής Ενωσης.

Η δράση του ΕΑΜ περιλάµβανε
όλες τις µορφές πάλης: Απεργίες,
διαδηλώσεις, συλλαλητήρια, δια-
βήµατα, ένοπλη οργάνωση. Πλα-
τιά και πολλές φορές πρωτότυπη
ήταν η µαζική προπαγανδιστική
δουλειά του.

Ο ΕΛΑΣ καθήλωσε 8 έως και 12
εχθρικές µεραρχίες. Προξένησε
στους κατακτητές απώλειες
30.000 νεκρούς και συνέλαβε
6.500 αιχµαλώτους. Κατέστρεψε
37 µεγάλες γέφυρες, 85 ατµοµη-
χανές, 1.000 περίπου βαγόνια και
1.000 αυτοκίνητα. Το σύνολο σχε-
δόν του οπλισµού του προερχόταν

από τις επιχειρήσεις του εναντίον
των Γερµανών και των Ιταλών.
Κατά την  απελευθέρωση ο ΕΛΛΑΣ
είχε υπό  έλεγχο το 90% του εδά-
φους.

Στη διάρκεια του πολέµου, οι
νεκροί από τον ελληνικό πληθυσµό
έφθασαν συνολικά τους 405.000
(θάνατοι από την πείνα, εκτελε-
σµένοι, νεκροί του ελληνοqταλικού
και του ελληνογερµανικού πολέ-
µου, χιλιάδες που εξοντώθηκαν σε
στρατόπεδα συγκέντρωσης  κ.ά.).

Ετσι γράφτηκε το έπος της
Αντίστασης, έτσι απελευθερώ-
θηκε η Ελλάδα.

Η ίδρυση του ∆ΣΕ
Οι αστικές δυνάµεις, για να

αντιστρέψουν πλήρως και προς
όφελός τους το συσχετισµό των
δυνάµεων και για να σταθεροποι-
ήσουν την εξουσία τους, κατέφυ-
γαν στη δολοφονική βία και στην
πιο ωµή τροµοκρατία, επέλεξαν το
αιµατοκύλισµα, στηριγµένες στην
αµερικανική οικονοµική, στρατιω-
τική και πολιτική ενίσχυση, µετά
την εκφρασµένη φανερή αδυναµία
της Μεγάλης Βρετανίας να συνε-
χίσει αυτό το ρόλο.

∆εκατρείς µήνες µετά τη Συµ-
φωνία της Βάρκιζας, αυτόν τον
απαράδεκτο συµβιβασµό σε
βάρος του ΕΑΜικού κινήµατος, η
κατάσταση είχε διαµορφωθεί ως
εξής, σε βάρος του ΕΑΜικού κινή-
µατος: 1.289 δολοφονίες, 6.671
τραυµατισµοί, 31.632 βασανισµοί,

18.767 λεηλασίες και φυλακίσεις,
84.931 συλλήψεις, 509 απόπειρες
φόνου, 265 βιασµοί γυναικών.

Μετά τις εκλογές του 1946 και
την ίδια χρονιά το νόθο δηµοψήφι-
σµα για την επιστροφή του βασι-
λιά, η κρατική καταστολή
θωρακίστηκε ακόµα περισσότερο
(Γ΄ ψήφισµα τον Ιούνη του 1946,
ψήφιση του Α.Ν. 509/1947) «διά
την διάδοσιν ιδεών εχουσών σκο-
πόν την ανατροπήν του κρατού-
ντος κοινωνικού συστήµατος»,
κ.ά.).

Το λαqκό κίνηµα εκείνων των
χρόνων βρέθηκε µπροστά στο δί-

ληµµα: Υποταγή ή οργάνωση
της πάλης και αντεπίθεση; Αν
και µε καθυστέρηση, επέλεξε
το δεύτερο δρόµο, όπως κάθε
λαός που αρνείται να δεχτεί
την ταπείνωση και τον εξαν-
δραποδισµό.

Ετσι στις 28 Οκτώβρη 1946
αποφασίστηκε η ίδρυση του
∆ηµοκρατικού Στρατού Ελλά-
δας (∆ΣΕ), η δράση του οποίου
αποτελεί την κορυφαία στιγµή
της ταξικής πάλης στην Ελ-
λάδα κατά τον 20ό αιώνα.

Ο,τι γράφτηκε µε αίµα δε
σβήνει µε βρώµικο µελάνι

Η 28η Οκτωβρίου είναι
αφορµή να γνωρίσουµε την
ιστορική αλήθεια, να αποκρού-
σουµε τα ψέµατα των καπιταλι-
στών και το ξαναγράψιµο της
Ιστορίας στα µέτρα τους. Η
28η Οκτωβρίου είναι µέρα

τιµής στους νεκρούς κοµµουνι-
στές και αγωνιστές του λαού µας!
Είναι µέρα τιµής στην τιτάνια προ-
σφορά του σοσιαλισµού και της
Σοβιετικής Ενωσης! 

Η αντίσταση στην Ελλάδα,
αλλά και σε άλλες χώρες έδωσε
τέλος στον πόλεµο. Ο σοβιετικός
λαός έδωσε το οριστικό χτύπηµα
στο φασισµό. Η κόκκινη σηµαία
στο Ράιχσταγκ αποτελεί το αιώνιο
σύµβολο της υπεροχής του σοσια-
λισµού και της προσφοράς του
στην ανθρωπότητα. Αυτήν την
προσφορά δε θα καταφέρουν να
την κρύψουν, ό,τι γράφτηκε µε
αίµα δε σβήνει µε βρώµικο µελάνι.

Εµπνεόµαστε από το έπος της
Εθνικής Αντίστασης, από το µε-
γάλο Αντιφασιστικό Αγώνα του σο-
βιετικού λαού! Με όπλο την
ιστορική πείρα και εµπιστοσύνη
στην εργατική τάξη και τη νεολαία
παλεύουµε ακόµα πιο θαρρετά!

Οπως τότε έτσι και σήµερα δεν
πειθαρχούµε στην πολιτική του κε-
φαλαίου και στα κόµµατά του. ∆εν
πειθαρχούµε στο ρεαλισµό της
υποταγής. Παλεύουµε για το σο-
σιαλισµό - κοµµουνισµό που θα
χτίσουµε εµείς και θα είναι καλύ-
τερος απ' αυτόν που γνωρίσαµε,
γιατί θα στηρίζεται στα θετικά του
και θα αποφεύγει τα λάθη και τις
αδυναµίες του. Είµαστε σίγουροι
ότι οι λαοί θα είναι αυτοί που θα
πουν την τελευταία λέξη!

∆ιδασκόµαστε! Εµπνεόµαστε!  
Συνεχίζουµε! 

Από τις τσέπες των εργαζοµένων θα αρπάξουν τα 14,4
δισ. των νέων µέτρων, που θα επιβληθούν το νέο

χρόνο. Αυτό επιβεβαιώνει ο κρατικός προsπολογισµός του
2011, που κατέθεσε 18 Νοέµβρη η κυβέρνηση στη Βουλή.
Τα νέα πιο βάρβαρα µέτρα για το 2011, έρχονται να προ-
στεθούν στα µέτρα του 2010.

Η κυβέρνηση µαζί µε την ΕΕ και το ∆ΝΤ, έχοντας τη στή-
ριξη της Ν∆ και του ΛΑ.Ο.Σ., άσχετα από τα ψέµατα που λένε
δηµόσια, είναι αποφασισµένοι να σαρώσουν τα πάντα. Με
στόχο να συγκεντρωθούν επιπλέον 14,4 δισ. ευρώ (τόσα συµ-
φωνήθηκαν µε την τρόικα αυτή τη φορά), η κυβέρνηση σκο-
πεύει να αρπάξει από τα λαqκά στρώµατα:

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟVΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011
Εντείνουν τον πόλεµο σε βάρος του λαού

∆∆ΑΑΠΠΑΑΝΝΕΕΣΣ

2,65 δισ. ευρώ από τη µεί-
ωση των αποδοχών των δηµο-
σίων υπαλλήλων,

500 εκατ. ευρώ από την λε-
γόµενη εξοικονόµηση πόρων
από τον «Καλλικράτη», δηλαδή
τη µείωση των αποδόσεων
προς τους ΟΤΑ.

300 εκατ. ευρώ από τη µεί-
ωση της ενδιάµεσης κατανά-
λωσης.

100 εκατ. ευρώ από την
εφαρµογή Ενιαίας Αρχής Πλη-
ρωµών του ∆ηµοσίου.

100 εκατ. ευρώ από τη µη
χορήγηση αύξησης στις συ-
ντάξεις.

200 εκατ. ευρώ από το νέο
περιορισµό του Προγράµµα-
τος ∆ηµοσίων Επενδύσεων.

1,4 δισ. ευρώ από τη µεί-
ωση φαρµακευτικής δαπάνης
των Οργανισµών Κοινωνικής
Ασφάλισης.

700 εκατ. ευρώ από τη µεί-
ωση των προµηθειών στα νο-
σοκοµεία.

800 εκατ. ευρώ από τη µεί-
ωση των επιχορηγήσεων στις
πρώην ∆ΕΚΟ.

150 εκατ. ευρώ από την
κατάργηση, ουσιαστικά, των
οικογενειακών επιδοµάτων.

200 εκατ. ευρώ από τη µεί-
ωση των λειτουργικών δαπα-
νών του κράτους.

100 εκατ. ευρώ, από τις
απολύσεις συµβασιούχων.

500 εκατ. ευρώ από τη µεί-
ωση στρατιωτικών δαπανών. 

ΕΕΣΣ ΟΟ∆∆ΑΑ

1,5 δισ. ευρώ από την
αύξηση των ειδικών
φόρων κατανάλωσης και
του ΦΠΑ, µε βάση τις απο-
φάσεις του Μάη 2010.

1,05 δισ. ευρώ από την
αύξηση χαµηλού συντελε-
στή από 11% στο 13%, την
κατάργηση του ειδικού
φόρου στο πετρέλαιο θέρ-
µανσης.

1,58 δισ. ευρώ από την
εφαρµογή του νέου φορο-
λογικού νόµου που προ-
βλέπει απαλλαγές για τις
επιχειρήσεις και περισσό-
τερους φόρους για τους
εργαζόµενους.

700 εκατ. ευρώ από τα
δικαιώµατα τυχερών παι-
χνιδιών.

300 εκατ. ευρώ από
ρυθµίσεις αυθαιρέτων κτι-
σµάτων.

270 εκατ. ευρώ από την
αύξηση των αντικειµενι-
κών αξιών.

150 εκατ. ευρώ από τα
πράσινα τέλη.

1,59 δισ. ευρώ από την
καταπολέµηση της περι-
βόητης φοροδιαφυγής και
εισφοροδιαφυγής.

690 εκατ. ευρώ από τη
λεγόµενη αξιοποίηση της
δηµόσιας περιουσίας
κ.λπ. δωράκια στα µονο-
πώλια

Με όλα αυτά και µε τις προκλητικές φορολογικές ελα-
φρύνσεις, µε τις εισφοροαπαλλαγές, µε τις κρατικές επι-
δοτήσεις και κάθε είδους χρηµατοδοτήσεις προς τους
επιχειρηµατικούς οµίλους σωρεύονται πολλά δισ. ευρώ
νέα κέρδη προς το κεφάλαιο.

Η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ, ως πιστός κοινωνικός εταίρος
του κεφαλαίου, µε την πρόσφατη συνάντησή της µε την
τρόικα (τους επιτηρητές του µνηµονίου) και µε το υπό-
µνηµά της που υπέβαλε σ' αυτήν, προσφέρει "γην και
ύδωρ" στο κεφάλαιο, στην κυβέρνηση, στην Ευρωπαqκή
Ενωση και σ' όλους όσοι συνευθύνονται για την κρίση και
συνδιαµορφώνουν τις αντιλαqκές τους πολιτικές.

Η εργατική τάξη, τα φτωχά λαqκά στρώµατα που κατα-
δικάζονται και από αυτόν τον προrπολογισµό, σήµερα,
είναι άµεση ανάγκη να µετατρέψουν την οργή τους σε
ανατρεπτικούς αγώνες µέσα από την κοινωνική τους συµ-
µαχία. 

λιµάνια όλης της χώρας ενι-
σχύθηκαν µε εργαζόµενους
της στεριάς.

Πέµπτη 25 Νοέµβρη, οι
ναυτεργάτες επιβάλλουν και
δεύτερη 48ωρη. Τα επιτελεία
των εφοπλιστών και της κυ-
βέρνησης άρχισαν να λυσ-
σάνε. Το ταξικό µίσος των
εφοπλιστών, µέσω του Βε-
ντούρη, εκδηλώθηκε πλέον
ανοιχτά, ενώ από το αντεργα-
τικό τους µένος επιτέθηκαν
ακόµα και στο ΚΚΕ.

Ταυτόχρονα, από την Πα-
ρασκευή το βράδυ τίθενται σε
κίνηση οι απεργοσπαστικοί µη-
χανισµοί στο Ηράκλειο της
Κρήτης, µε συντονιστές τον
υπουργό  Ναυτιλίας Γ. ∆ιαµα-
ντίδη, τον γραµµατέα του
ΠΑΣΟΚ Μ. Καρχιµάκη και µε-
γαλοεξαγωγείς. 

Στο λιµάνι του Ηρακλείου
εµφανίζονται οι γνωστοί «αγα-
νακτισµένοι» αγρότες, που αρ-
χίζουν µε προπηλακισµούς, βία
και τροµοκρατία να επιτίθενται
στο πλήρωµα και στις οµάδες
περιφρούρησης των πλοίων
«ΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΛΑΣ» και
«ΚΡΗΤΗ Ι», «κλαίγοντας» για
τα ευπαθή προqόντα τους, που
αποδείχτηκε ότι ήταν ...πλακά-
κια, οικοδοµικά υλικά και ξυ-
λεία.

Σάββατο 27 του Νοέµβρη
το µεσηµέρι αποφασίζεται η
τρίτη 48ωρη απεργία. Οι απερ-
γοσπαστικοί µηχανισµοί απο-
γειώθηκαν. Ο Γ. ∆ιαµαντίδης
κάνει παρέµβαση κατά των
ναυτεργατών, αφήνοντας ανοι-
χτό το ενδεχόµενο της πολιτι-
κής επιστράτευσης. Στο λιµάνι
του Ηρακλείου οµάδες υποκι-
νούµενων µε τη βία άρχισαν τη
φόρτωση των πλοίων.

Κυριακή 28 του Νοέµβρη
το πρωί κατέπλευσαν την στον
Πειραιά «ΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΛΑΣ»,
«ΚΡΗΤΗ Ι» και «ΛΑΤΩ», που τα
έστειλαν στο «άβατο» της
Ακτής Ξαβέρη, όπου τα συστή-
µατα ασφαλείας, επειδή κατα-
πλέουν τα κρουαζιερόπλοια,
είναι ανάλογα µε αυτά των αε-
ροδροµίων. Εκεί, µε στήριγµα
τις ταξικές δυνάµεις, τα πλη-
ρώµατα βγαίνουν στο λιµάνι,
γίνεται ενηµέρωση για τον
απεργιανκό αγώνα και αποφα-
σίζουν ότι συνεχίζουν κανονικά
την απεργία τους.

∆ευτέρα 29 του Νοέµβρη,
η κυβέρνηση στις 19.30 ανα-
κοινώνει την εφαρµογή της πο-
λιτικής επιστράτευσης. Οι
ταξικές δυνάµεις απαντούν και
καλούν τους ναυτεργάτες σε
συνέχιση του απεργιακού
αγώνα, που αποδέχτηκε και η
πλειοψηφία της ΠΝΟ. Οι ναυ-
τεργάτες µετατρέπουν τα
φύλλα επιστράτευσης σε
κουρελόχαρτα. Η κυβέρνηση
χρησιµοποιεί καταστατικές δυ-
νάµεις µε χαρακτηριστική την
παρέµβαση 15 τζιπ της αστυ-
νοµίας στο «ΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΛ-
ΛΑΣ» για να τροµοκρατήσουν
τους απεργούς ναυτεργάτες.

Ανάλογες καταστάσεις εξε-
λίσσονται σε όλο το λιµάνι του
Πειραιά, ενώ για άλλη µια
φορά η πλειοψηφία της ΠΝΟ
παρότι αποφάσισε τη συνέχιση
της απεργίας, εξαφανίστηκε.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες
τα ναυτεργατικά σωµατεία
ΠΕΜΕΝ -ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ στις
07:00 π.µ. 30 Νοέµβρη απαίτη-
σαν και πραγµατοποιήθηκε ΕΕ
της ΠΝΟ για αναστολή της
απεργίας. 
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Μονόδροµος η συνέχιση του αγώνα
κόντρα στα µονοπώλια και τον ιµπεριαλισµό

Εκδήλωση τιµής και µνήµης για τα 37 χρόνια
από την εξέγερση του Πολυτεχνείου πραγµατοποί-
ησαν οι ταξικές δυνάµεις του ναυτεργατικού κινή-
µατος στις 17 Νοέµβρη 2010 στην αίθουσα της
ΠΕΜΕΝ µε θέµα:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ‘73,
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Στην οµιλία του ο Θανάσης Ευαγγελάκης, Α'
γραµµατέας της ΠΕΜΕΝ, µεταξύ άλλων επισή-
µανε: 

«Μετά από 37 χρόνια από την εξέγερση του
Πολυτεχνείου τα µηνύµατα παραµένουν αναλλοί-
ωτα, αποτελεί κρίκο στη µακρά αλυσίδα των αγώ-
νων για την απαλλαγή από το ζυγό των µονοπωλίων
και του ιµπεριαλισµού και το βασικό επίκαιρο  συ-
µπέρασµα  είναι η ρήξη και η σύγκρουση µε τα µο-
νοπώλια και τον ιµπεριαλισµό.  

Οι λαWκές ελευθερίες στο σύστηµα του ιµπε-
ριαλισµού είναι πάντα περιορισµένες, διαρκώς υπό
αίρεση και η υπεράσπισή τους είναι αντικείµενο
συνεχούς αγώνα. ∆εν επιτρέπεται στο εργατικό κί-
νηµα και στην πρωτοπορία του η παραµικρή αυτα-
πάτη και έλλειψη επαγρύπνησης. Η νοµιµότητα για
την αστική τάξη και το εργατικό κίνηµα είναι έν-
νοιες αντιστρόφως ανάλογες. 

Τα συµπεράσµατα από αυτή τη λαWκή εξέγερση
είναι πολύ χρήσιµα για τους µελλοντικούς αγώνες.
Είναι ακριβώς αυτή η ζωντανή ακτινοβολία του
Πολυτεχνείου που οδηγεί την αστική τάξη και τα
κόµµατά της, καθώς και τους οπορτουνιστές, να θε-
ωρούν το Πολυτεχνείο ως ένα γεγονός που τα όριά
του εξαντλήθηκαν στις λίγες µέρες που κράτησε.

Οι λαWκές εξεγέρσεις είναι αναπόφευκτες.
Η δικτατορία του κεφαλαίου δεν ανατρέπεται δια-
φορετικά. Η απαλλαγή των λαών από την τυραννία
του δεν µπορεί να γίνει µε ευχολόγια, µε κηρύγ-
µατα στους κεφαλαιοκράτες και στα τσιράκια τους
για καλυτέρευση της κατάστασης των εργαζοµέ-
νων, αλλά µε οργάνωση της ταξικής πάλης της ερ-
γατικής τάξης και καθοδήγηση αυτής της πάλης µε
τελικό σκοπό την κατάκτηση της πολιτικής εξου-
σίας από την εργατική τάξη και την οργάνωση της
σοσιαλιστικής κοινωνίας. 

Όλα τα σχέδια εξανθρωπισµού του καπιταλι-
σµού µέσω µεταρρυθµίσεων είναι αυταπάτες,
έχουν χρεοκοπήσει.

Αυτή την χρεοκοπία επιχειρούν στις µέρες µας
οι δυνάµεις του κεφαλαίου να φορτώσουν µε
άγριες θυσίες για την εργατική – λαWκή οικογένεια,
που δεν θα έχουν τέλος, όσο θα παραµένει η πολι-
τική της ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας του
κεφαλαίου.

Καθοριστικής σηµασίας για τους αγώνες της
εργατικής τάξης, αποτελεί η αλλαγή του συσχετι-
σµού δύναµης στο συνδικαλιστικό κίνηµα και την
πολιτική ζωή, κόντρα στις πολιτικές δυνάµεις του
ευρωµονόδροµου, του εργοδοτικού - κυβερνητικού
συνδικαλισµού.

Πρώτιστη ανάγκη η ισχυροποίηση της συµµα-
χίας της εργατικής τάξης µε τους αυτοαπασχολού-
µενους, τη µεσαία αγροτιά, τις γυναίκες της
εργατικής – λαWκής οικογένειας, του ΠΑΜΕ, της
ΠΑΣΕΒΕ, του ΜΑΣ, της ΠΑΣΥ, της ΟΓΕ.

Σήµερα, 37 χρόνια µετά, όπως και τότε, έτσι και
τώρα η συντριπτική πλειοψηφία είναι η εργατική
τάξη, οι εργαζόµενοι, αυτοί που παράγουν, ενώ ο
πλούτος πηγαίνει σε όλο και λιγότερα χέρια στα
µονοπώλια.

Εµείς είµαστε οι παραγωγοί του κοινωνικού
πλούτου, χωρίς εµάς κάθε τι θα πάψει να κινείται
και όπως εύστοχα σε σύνθηµα διατυπώνουµε ότι:

Χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά,
εργάτη µπορείς χωρίς αφεντικά

Σήµερα υπάρχουν όλες οι υλικές προXποθέσεις
για να ζήσουµε καλύτερα, εµείς και τα παιδιά µας.

Απαιτείται µια κοινωνία που τον έλεγχο θα το
κάνουµε εµείς στα µέσα παραγωγής, η βάση της θα
είναι ο κεντρικός σχεδιασµός µε γνώµονα τη δια-
σφάλιση της λαWκής ευηµερίας, θα είναι ο άλλος
δρόµος ανάπτυξης, που όλοι θα δουλεύουν µε δι-
καιώµατα µε µοναδικό στόχο η παραγωγή να τίθε-
ται εξ’ ολοκλήρου στην υπηρεσία των αναγκών µας.
Μια κοινωνία χωρίς καπιταλιστές, χωρίς εκµετάλ-
λευση ανθρώπου από άνθρωπο.

Αυτός ο δρόµος είναι η συγκρότηση της κοινω-
νικής συµµαχίας, του ΛαWκού Μετώπου µε στόχο
µια άλλη εξουσία και οικονοµία, όπου η παραγωγή,
η επιστήµη, η τεχνολογία θα είναι υποταγµένη στις
κοινωνικές και λαWκές ανάγκες. 

Στην εκδήλωση χαιρέτισαν η Βάσω Γιαµπουρά,
πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής ΚΕΣΕΝ
και ο Βασίλης Χάντης, µέλος της Επιτροπής
Αγώνα Σπουδαστών ΑΕΝ, που επισήµαναν τις συ-
νέπειες της πολιτικής στην Παιδεία, την Ναυτική
εκπαίδευση και Μετεκπαίδευση και κάλεσαν τους
νέους να παλέψουν σε κοινό µέτωπο µε τις ταξικές
δυνάµεις του εργατικού κινήµατος.

Ηλήψη µέτρων
πραγµατικής

προστασίας των
ανέργων είναι
θέµα ζωής και
θανάτου για χιλιάδες οικογένειες.  Η
πάλη ενάντια στην ανεργία, για το δι-
καίωµα στη δουλειά, συνδέεται µε την
πάλη για ριζικές αλλαγές στην εξουσία
και την οικονοµία.

Στις σηµερινές συνθήκες της κρίσης,
που είναι κρίση του καπιταλιστικού συ-
στήµατος, η ανεργία γίνεται εφιάλτης
για τους εργαζόµενους.  Σήµερα µε τα
επίσηµα (αλλά ανακριβή στοιχεία) η κα-
ταγεγραµµένη ανεργία διαµορφώνεται
στο 12,2%. Ο πραγµατικός αριθµός
ανέργων είναι πολύ µεγαλύτερος, αφού
δεν εγγράφονται όλοι, ενώ και µε
µία ώρα δουλειά τη βδοµάδα δε
θεωρούνται άνεργοι. Μόλις ένας
στους τέσσερις δικαιούται το πενι-
χρό επίδοµα ανεργίας.

Η ανεργία αξιοποιείται για να
ασκηθεί πίεση από το κεφάλαιο
και την εργοδοσία στους εργαζό-
µενους, ώστε να προωθηθούν
πρωτοφανή αντεργατικά µέτρα
που από χρόνια βρίσκονται στο
στόχαστρο του κεφαλαίου, όπως η
κατάργηση των Συλλογικών Συµ-
βάσεων και η προώθηση των ελα-
στικών εργασιακών σχέσεων, για
να µειωθούν ακόµα περισσότερο η
τιµή της εργατικής δύναµης και οι
µισθοί των εργαζοµένων. 

Ο ισχυρισµός της κυβέρνησης ότι
δεν υπάρχουν χρήµατα δεν ευσταθεί.
Βρήκαν και χάρισαν 78 δισ. ευρώ στους
τραπεζίτες. Βρήκαν 2,5 δισ. ευρώ για να
απαλλάξουν από ασφαλιστικές εισφο-
ρές τους µεγαλοεπιχειρηµατίες. Βρήκαν
τα κατ’ έτος 10 δισ. ευρώ δαπάνες για
το ΝΑΤΟ. Αφού βούλιαξαν τη χώρα στο
∆ΝΤ και την ΕΕ, βρήκαν 5 δισ. ευρώ για
να κατασκευάζουν οι εφοπλιστές τα
πλοία τους στην… Κίνα. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΗΣ   
Πραγµατοποιήθηκε στις 12 Νοέµβρη

2010, σύσκεψη της «ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ» στην αί-
θουσα συνελεύσεων της ΠΕΜΕΝ, όπου
µεταξύ άλλων τονίστηκε η ανάγκη ορ-
γανωµένης πάλης των ανέργων και ο
συντονισµός τους µε το ταξικό εργατικό
κίνηµα.

Σήµερα η συντριπτική πλειοψηφία
των χιλιάδων ανέργων ναυτεργατών
εξαιρούνται από το εξευτελιστικό επί-
δοµα ανεργίας (235 ευρώ για τους άγα-
µους και 294 ευρώ για τους έγγαµους),
ενώ η κατηγορία που βρίσκεται σε δυ-

σκολότερη θέση λόγω της παρατεταµέ-
νης ανεργίας, για τις κυβερνήσεις του
ΠΑΣΟΚ και της Ν∆, είναι διαγραµµένοι
από τη ζωή, δεν παίρνουν ούτε ένα
ευρώ! Αδιαφορούν πλήρως που οι άνερ-
γοι και οι οικογένειές τους δεν έχουν
ούτε  Ιατροφαρµακευτική κάλυψη. Χα-
ρακτηριστική η περίπτωση ναυτεργάτη
ο οποίος είναι 9 µήνες άνεργος, χωρίς
καµία προνοιακή υποστήριξη µε σύζυγο
καρκινοπαθή, ανήλικο παιδί και η ∆ΕΗ
του έκοψε την ηλεκτροδότηση. 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΓΕΝΕ
Στη συνέχεια, οι ναυτεργάτες πήγαν

στο ΓΕΝΕ, όπου αφού κατήγγειλαν τις
παρεµβάσεις εφοπλιστών στη ναυτολό-
γηση, απαίτησαν άµεσα δουλειά για τον
παραπάνω άνεργο συνάδελφό τους,
άµεσα να αποκατασταθεί η ηλεκτροδό-
τηση στο σπίτι του, να καλυφθεί από τις
υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας της
Εστίας Ναυτικών µε έκτακτο προνοιακό
επίδοµα και να αναθεωρηθεί το βιβλιά-
ριο Υγείας του Οίκου Ναύτη, επανέλα-
βαν ότι πάγια θέση των ναυτεργατών,
των ταξικών συνδικάτων ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ είναι:

-1. Αποστρατικοποίηση του ΓΕΝΕ, η
πλειοψηφία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
να αποτελείται από εκπροσώπους των
αντιπροσωπευτικών ναυτεργατικών
ενώσεων. 

-2. Χτύπηµα της µεσιτείας και του
δουλεµπορίου. Να απαγορευτεί κάθε
διαµεσολάβηση πρακτόρων, φυσικών ή
νοµικών προσώπων στο δικαίωµα στην
εργασία. 

-3. Η ναυτολόγηση να γίνεται απο-
κλειστικά µέσω ΓΕΝΕ, µε τον έλεγχο

των σωµατείων και
σειρά προτεραιό-
τητας. Να απαγο-
ρεύεται η
ναυτολόγηση, εάν

δεν έχει εκδοθεί σηµείωµα από το σω-
µατείο. 

-4. Να καθιερωθεί η υποχρεωτική
αποστολή CREW LIST κάθε µήνα, από
τα πλοία, µε ευθύνη του πλοιάρχου
ώστε να γίνεται έλεγχος και να ενηµε-
ρώνονται τα σωµατεία και το ειδικό αρ-
χείο που θα τηρείται στο ΓΕΝΕ.

Η «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΕΡ-
ΓΑΤΩΝ», για µια ακόµα φορά, επανέ-
λαβε τα αιτήµατα για άµεσα µέτρα για
την ανακούφιση και στήριξη των ανέρ-
γων:   

Άµεση απορρόφηση όλων των ανέρ-
γων. 

Κατάργηση όλων των διατάξεων που
µειώνουν τις οργανικές συνθέσεις. 

Οι οργανικές συνθέσεις να διαµορ-
φωθούν βάσει των πραγµατικών, αυξη-
µένων αναγκών και την ασφαλή
λειτουργία των πλοίων.

Ίση αµοιβή για ίση εργασία, πάταξη
της «µαύρης» και ανασφάλιστης εργα-
σίας, συνδικαλιστική εκπροσώπηση, για
όλους τους ναυτεργάτες.

Επιδότηση όλων των ανέργων χωρίς
προrποθέσεις και περιορισµούς, για
όλη τη διάρκεια της ανεργίας. 

Επίδοµα ανεργίας 1.120 ευρώ.  Υπο-
λογισµό του χρόνου ανεργίας σαν συ-
ντάξιµου χρόνου. 

Κατώτερος  µισθός 1.400 ευρώ και
κατώτερη σύνταξη 1.120 ευρώ. 

Όλοι οι εργαζόµενοι να έχουν πλήρη
Ιατροφαρµακευτική κάλυψη.

Πάγωµα όλων των οφειλών για δά-
νεια των ανέργων προς τις τράπεζες.

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

Επιδότηση του ενοικίου για τους
ανέργους.

Αυτά τα µέτρα πρέπει να επιβάλει
η συσπείρωση, ο ενιαίος ταξικός αγώ-
νας των ανέργων, των εργατών και
των συµµάχων τους σε ένα πανεργα-
τικό παλλαrκό µέτωπο κατά του µνη-
µονίου διαρκείας, που φέρνουν µαζί
κυβέρνηση – Ε.Ε. – πλουτοκρατία.  

Πριν τις γιορτές να δοθεί  

σε όλους τους ανέργους 

έκτακτο επίδοµα 1.120 ευρώ

ΥΥππόόθθεεσσηη  όόλλωωνν  ηη  εεννεερργγήή  σσυυµµµµεεττοοχχήή  σσττηηνν
ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ  ΑΑΝΝΕΕΡΡΓΓΩΩΝΝ  ΝΝΑΑΥΥΤΤΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΩΩΝΝ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από την κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ και τους εφοπλιστές η επιχεί-

ρηση της ποινικοποίησης των αγώνων των ναυ-
τεργατών. 

Στις 20 Οκτώβρη επιδόθηκε κλητήριο θέσπισµα
στον πρόεδρο της ΠΕΜΕΝ Σάββα Τσιµπόγλου, τον
πρόεδροτου ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ Γιάννη Μανουσογιαν-
νάκη, καθώς και στον γραµµατέα της ΠΝΟ Γιάννη
Χαλά, µε το οποίο καλούνται να δικαστούν στις 12
Γενάρη, στο µονοµελές Πληµµελειοδικείο Πειραιά
για τις ναυτεργατικές απεργίες που έγιναν στις 26
Απρίλη 2010 και 1η Ιούνη 2010, ενάντια στην άρση
του καµποτάζ στην κρουαζιέρα, δηλαδή ενάντια
στην πλήρη εφαρµογή του κανονισµού 3577/92 της
ΕυρωπαWκής Ενωσης, για να µην µετατραπούν τα
κρουαζιερόπλοια σε πλωτά δουλεµπορικά γκέτο
όπως το κρουαζιερόπλοιο «ZENITH».

Οι χαλκευµένες κατηγορίες που τους προσά-
πτουν είναι ότι: «Στον Πειραιά στις 26-4-2010 και
1-6-2010, µε περισσότερες πράξεις που συνιστούν
εξακολούθηση του ιδίου εγκλήµατος, µε την απειλή
σωµατικής βίας, εξανάγκασαν άλλους σε πράξη για
την οποία δεν είχαν υποχρέωση και συγκεκριµένα
στα πλαίσια των προγραµµατισµένων απεργιακών
κινητοποιήσεων της ΠΝΟ σε συνεργασία µε
ΠΑΜΕ κατά τις προαναφερόµενες ηµεροµηνίες». 

Συνεχίζοντας το ίδιο προκλητικά το κατηγορη-
τήριο αναφέρει ότι οι συνδικαλιστές ενεργώντας
µε κοινό δόλο» και «µε περίπου τριακόσια ως πε-
ντακόσια άτοµα», «παρεµπόδισαν µε την απειλή
γενικευµένων επεισοδίων και προπηλακισµών εκ
µέρους των διαδηλωτών» την επιβίβαση κατά την
πρώτη ηµεροµηνία των επιβατών στο κρουαζιερό-
πλοιο «ΖΕΝΙΤΗ» και κατά την δεύτερη ηµεροµη-
νία στα κρουαζιερόπλοια «AQUA MARINE» και
«AEGEAN PERL», τα οποία ανήκουν στον όµιλο
ΛΟΥΗ!

Γίνεται σαφές ότι κυβέρνηση και εφοπλιστές
επιδιώκουν να καλλιεργηθεί κλίµα τροµοκρατίας
στους ναυτεργάτες προκειµένου να συνεχιστεί µε
ακόµα µεγαλύτερη ένταση η αντιλαWκή πολιτική, η
βάρβαρη επίθεση που ήδη έχει εξαπολυθεί σε
βάρος του συνόλου των ναυτεργατικών δικαιωµά-
των και να επεκταθεί το εκτρωµατικό καθεστώς
που επιβλήθηκε στα κρουαζιερόπλοια - τα οποία
µετατράπηκαν σε κάτεργα - και στα ακτοπλοWκά
πλοία.

∆∆ΙΙΚΚΑΑΖΖΟΟΥΥΝΝ  ττοουυςς  ΑΑΓΓΩΩΝΝΕΕΣΣ
ΤΤΩΩΝΝ  ΝΝΑΑΤΤΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΩΩΝΝ

ΟΟιι  εερργγααζζόόµµεεννοοιι
δδεε  χχρρωωσσττάάννεε  δδεεκκάάρραα

«Αν δεν εφαρµόσουµε το µνηµόνιο δεν θα µας
δανείζουν και δεν θα έχουµε να πληρώσουµε µι-
σθούς και συντάξεις»… Αυτό ισχυρίστηκε ο πρω-
θυπουργός στον διακαναλικό µονόλογό του και
επαναλαµβάνουν τα  «παπαγαλάκια» του.

Όµως, η αλήθεια είναι ακριβώς αντίθετη. ∆εν
είναι τα δάνεια που πληρώνουν τους µισθούς και
τις συντάξεις. Είναι οι κοµµένοι µισθοί και οι κοµ-
µένες συντάξεις που πληρώνουν για τα δάνεια! 

2010: Τα 38 δισ. ευρώ που δανείστηκε η κυ-
βέρνηση µε το µνηµόνιο πάνε για να καλυφθούν τα
χρέη από προηγούµενα δάνεια, που σύµφωνα µε
ανακοίνωση του υπουργείου Οικονοµικών στις
20/5/2010, εκτιµώνται σε 39,7 δισ. ευρώ. 

2011: Σύµφωνα µε τα κυβερνητικά στοιχεία,
άλλα 40 δισ. ευρώ που θα «εισρεύσουν» βάσει του
µνηµονίου στην Ελλάδα θα επιστρέψουν στους
«καλούς» δανειστές µας, για τοκοχρεολύσια ύψους
47,3 προς τους οποίους θα µείνουµε και µε ένα επι-
πλέον χρέος ύψους 7,3 δισ. ευρώ!

2012: Οπως και πάλι τα κυβερνητικά στοιχεία
οµολογούν, θα έχουµε την εκταµίευση των υπόλοι-
πων 40 δισ. ευρώ από το «µηχανισµό στήριξης»,
ενώ η Ελλάδα θα πρέπει να καταβάλει στους δα-
νειστές για τοκοχρεολύσια άλλα 42,8 δισ. ευρώ!

Το µόνο που µένει στον ελληνικό λαό είναι ο
ασφαλιστικός Καιάδας, ο εργασιακός Μεσαίωνας,
οι ακόµα µικρότεροι µισθοί και οι ακόµα µικρότε-
ρες συντάξεις, για να αποπληρώνει τους ακόµα
µεγαλύτερους τόκους, τα ακόµα περισσότερα χρε-
ολύσια!

Να διαγραφεί το χρέος τώρα
Και µια που o λόγος για το χρέος και τον δα-

νεισµό, να θυµίσουµε ότι το Γενάρη του 1918, η σο-
βιετική κυβέρνηση ακύρωσε τα εσωτερικά και
εξωτερικά δάνεια, που είχε συνάψει η τσαρική και
η Προσωρινή κυβέρνηση. 

Την ώρα που οι πολιτικοί πρόγονοι ΠΑΣΟΚ -
Ν∆ - ΛΑ.Ο.Σ. έστελναν στρατό εναντίον τους, οι
Μπολσεβίκοι, επειδή ακριβώς ήταν κοµµουνιστές,
δηλαδή και πατριώτες και διεθνιστές, απάλλαξαν
την Ελλάδα από το χρέος, που όφειλε στη Ρωσία
και ανερχόταν στα 100 εκατοµµύρια χρυσά γαλ-
λικά φράγκα. 

Ετσι αντιµετώπισαν οι Μπολσεβίκοι το χρέος,
µέσα κι έξω από τη χώρα τους, που εκτός αυτού
εξασφάλισαν για το λαό διατροφή, στέγη, εργασία,
Παιδεία, Υγεία, ελεύθερο χρόνο, αξιοπρεπή γη-
ρατειά και τόσα άλλα προβλήµατα, που για τον κα-
πιταλιστικό τρόπο παραγωγής παραµένουν άλυτα
και οξύνονται.

Να γιατί η άνοδος του ΚΚΕ στις εκλογές έχει
οδηγήσει σε παράκρουση τους εκπροσώπους του
αστικού πολιτικού συστήµατος, ώστε ως γνήσιοι εκ-
πρόσωποι των τραπεζιτών, των δανειστών, των
εφοπλιστών, των τοκογλύφων και των κερδοσκό-
πων, να φτάνουν σε σηµείο να ...ξορκίζουν το «φά-
ντασµα του Μπολσεβικισµού»! 

Ας κάνουµε τον τρόµο τους εφιάλτη νύχτα και
µέρα.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ -ΠΕΣ/ΝΑΤ 

Προς:
-1. ΥΘΥΝΑ κ. Γ. ∆ιαµαντίδη,
-2. Πρόεδρο και Μέλη ∆.Σ.
ΝΑΤ,                                        -
-3. Γραµµατέα και Ε.Ε. ΠΝΟ. 

Κοινοποίηση:
-1. Ναυτεργατικά Σωµατεία,            
-2. Μέσα Μαζικής Ενηµέρω-
σης.

Ενηµερωθήκαµε από τον
ηµερήσιο τύπο ότι το ∆ιοικη-
τικό Συµβούλιο του ΟΛΠ, σε
χθεσινή συνεδρίαση του απο-
φάσισε να προχωρήσει σε
ανοικτό διεθνή πλειοδοτικό
διαγωνισµό για την εκποίηση
και αποµάκρυνση εκτός λι-
µένα Πειραιά των πλοίων της
εταιρείας GA FERRIES.

Από αυτή την εξέλιξη επι-
βάλλεται το ∆ιοικητικό Συµ-
βούλιο του ΝΑΤ να µας
ενηµερώσει άµεσα για τις
ενέργειες του, το ύψος των
οφειλών των συγκεκριµένων
πλοίων της εταιρείας και πως
αυτά θα τα διασφαλίσει.

Η ολιγωρία του ΥΘΥΝΑ και
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του ΝΑΤ, σηµατοδοτεί για
άλλη µια φορά ότι υπονοµεύ-
εται το ΝΑΤ και τα    δικαιώ-
µατα των ασφαλισµένων µε
ρυθµίσεις προς όφελος των
εφοπλιστών σε βάρος των
ναυτεργατών και των συνταξι-
ούχων.

Για άλλη µια φορά αποδει-
κνύεται ποιος προκαλεί τα ελ-
λείµµατα στα ασφαλιστικά
ταµεία και ποιος τα πληρώνει.

Καλούµε τους ναυτεργά-
τες, τους εργαζόµενους να
οργανωθούν, να αγωνιστούν
ενάντια στην αντιλαCκή πολι-
τική, να επιβάλλουν τις σύγ-
χρονες ανάγκες τους.

Πειραιάς, 
09 Νοέµβρη 2010

Οι ∆ιοικήσεις των Ενώσεων     

Αποκαλυπτική για το πώς υποσκά-
πτονται τα ασφαλιστικά ταµεία

και τα αποθεµατικά τους είναι η επι-
στολή που έστειλε ο πρόεδρος και δι-
ευθύνων σύµβουλος του ΟΛΠ Α.Ε. Γ.
Ανωµερίτης στη διοίκηση του ΝΑΤ,
σχετικά µε τον πλειστηριασµό 7 από
τα 8 πλοία της «GA FERRIES» του
εφοπλιστή Γ. Αγούδηµου, τα οποία
εδώ και έναν περίπου χρόνο έχουν
εγκαταλειφθεί στο λιµάνι του Πει-
ραιά.

Στην επιστολή ο ΟΛΠ Α.Ε. ξεκα-
θαρίζει «...από δε το
τίµηµα της εκποίησης
είναι δυνατόν να κα-
λυφθούν εν µέρει και
οι δικές σας απαιτή-
σεις». Αυτό σηµαίνει
ότι το βουλιαγµένο
από τα ελλείµµατα
ΝΑΤ, που µε ευθύνη
της πολιτικής ηγεσίας
του ΥΕΝ επί κυβερνή-
σεων ΠΑΣΟΚ και Ν∆
αλλά και της πλειοψη-
φίας της ∆ιοίκησής
του δεν έχει µέχρι σή-
µερα διεκδικήσει δε-
κάρα από τα τεράστια
ποσά που του οφείλει
ο εφοπλιστής, θα χάσει τεράστιο
µέρος από τα οφειλόµενα, τα οποία,
σύµφωνα µε τον ΟΛΠ, δεν µπορούν
να καλυφθούν στο σύνολό τους από
την εκποίηση των πλοίων του Γ.
Αγούδηµου. Την ίδια στιγµή, από την
πώληση, ο ΟΛΠ ευελπιστεί να ει-
σπράξει κατ' ελάχιστον 8.990.500
ευρώ.

Με άλλα λόγια, το ΝΑΤ θα εισπρά-
ξει ψίχουλα, καθώς οι απαιτητές είναι
δεκάδες εκατοµµύρια Ευρώ και µόνο
στον Κλάδο Ασφάλισης Επιβατών και
Οχηµάτων του ΝΑΤ, η εταιρεία του Γ.
Αγούδηµου µέχρι το 2009 όφειλε
6.616.326,17 ευρώ. Επίσης, οι οφει-
λές του εφοπλιστή προς τα πληρώ-

µατα εξοφλήθηκαν από κεφάλαια του
ΝΑΤ, που το Ταµείο θα πρέπει να τα
πάρει πίσω.

Στην ίδια επιστολή αναφέρεται
επίσης πως «...στο άρθρο 2 παρ. 5
του Ν. 2881/2001 έχει προβλεφθεί ότι
κατά την κατακύρωση ή διαγραφή
του πλοίου στα νηολόγια δεν απαι-
τείται το πιστοποιητικό περί µη οφει-
λής στο ΝΑΤ». 

Επιβεβαιώνεται δηλαδή πως τα
ασφαλιστικά ταµεία βρίσκονται στο
έλεος των µεγαλοεργοδοτών µε τις

ευλογίες των κυβερνήσεων του δι-
κοµµατισµού που νοµοθετούν προς
το συµφέρον τους.

Οι συνολικές οφειλές του εφοπλι-
στή στο ΝΑΤ, όπως και των άλλων
εφοπλιστών, είναι άγνωστες, καθώς
η «γραµµή» που ακολουθεί η πλειο-
ψηφία της διοίκησης του Ταµείου, µε
βάση την αντιλαqκή πολιτική, είναι να
κάνει «πλάτες» στο όργιο εισφορο-
διαφυγής και εισφοροκλοπής των
εφοπλιστών σε βάρος των ναυτεργα-
τών.

Επίσης, ο Γ. Αγούδηµος οφείλει
δεδουλευµένα σε ναυτεργάτες και
στους ναυτιλιακούς υπαλλήλους των
γραφείων της εταιρείας τους.
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