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Κεφάλαιο – κυβέρνηση – Ε.Ε. συνεχί-
ζουν την επίθεση ανελέητα σε βάρος

των δικαιωμάτων των ναυτεργατών, των ερ-
γαζομένων, με την βία και την καταστολή
καταργούν την ΕΓΣΣΕ και τις κλαδικές ΣΣΕ,
να δουλεύουμε στα εργασιακά γκέτο της κα-
πιταλιστικής βαρβαρότητας με μισθούς πεί-
νας και χωρίς κοινωνικοασφαλιστική
προστασία.

Επιβεβαιώνουν με τις πράξεις τους, με την
πολιτική τους, ότι η επιδιωκόμενη ανάκαμψη
της οικονομίας, η ανταγωνιστικότητα του κε-
φαλαίου είναι εργασιακός μεσαίωνας για τους
ναυτεργάτες, τους εργαζόμενους. Το κλίμα
της ανάκαμψης που προσπαθούν να διαμορ-
φώσουν τα «παπαγαλάκια» του κεφαλαίου
στα ΜΜΕ, προσκρούει στην κοινωνική πραγ-
ματικότητα που βιώνει ο εργαζόμενος λαός.

Συμπαραστάτης τους η πλειοψηφία της
ΓΣΕΕ που δήλωσε ότι «είναι νόμιμα και εύ-
λογα τα επιχειρήματα των εργοδοτών
για την άρνησή τους για υπογραφή Εθνι-
κής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργα-
σίας».

Με την ανεργία στο 27,2%, κεφάλαιο –
κυβέρνηση παίρνουν μέτρα στην κατεύ-
θυνση «δουλειά να είναι και όπως
νάναι», πετούν ξεροκόμματα στους ανέρ-
γους  για ανασφάλιστη ολιγόμηνη εργασία με
προγράμματα του ΟΑΕΔ και μισθούς των 300
– 400 ευρώ, στους ναυτεργάτες μέσω του
δουλεμπορικού παραμάγαζου του ΓΕΝΕ με το
πρόγραμμα «Νέαρχος» για μισθούς σε
αξιωματικούς των 1000 ευρώ και στα πλη-
ρώματα για 800 ευρώ. Αυτά τα μέτρα επιδει-
νώνουν την άθλια κατάσταση των

ασφαλιστικών ταμείων με πρόσθετα χτυπή-
ματα σε βάρος των συντάξεων, της κοινωνι-
κοασφαλιστικής προστασίας, με δραματική
επιδείνωση στην Παιδεία, την Υγεία. 

Το αίσχος που ζούμε επί σειρά ετών επι-
κυρώνεται και διευρύνεται με το νομοσχέδιο
«Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις»
που προωθεί η κυβέρνηση και αποτελεί συ-
νέχεια του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση
του ΥΝΑ και άλλες διατάξεις». Πλούτος και
χλιδή από την μία, εργασιακό χάος – πλωτές
«βόμβες» από την άλλη.

Στο άρθρο 1, παρ. η’, το νομοσχέδιο στα
επαγγελματικά και ιδιωτικά πλοία αναψυχής
καταργεί τις συμβάσεις ναυτολόγησης, πλοί-
αρχο, κυβερνήτη, πλήρωμα τους κατατάσσει
«Επιβαίνοντες»).

Στο άρθρο 3 στα επαγγελματικά πλοία
αναψυχής που μεταφέρουν μέχρι 99 επιβά-
τες, δίνει την δυνατότητα να ναυλώνονται
χωρίς να έχουν στη σύνθεση πλοίαρχο και
πλήρωμα.

Στο άρθρο 4 με την μέθοδο  των «ειδι-
κών αδειών» από τις λιμενικές αρχές μπο-
ρούν τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής να
χρησιμοποιηθούν μεταφέροντας επιβάτες
από διάφορα λιμάνια.

Στο άρθρο 5 «Στελέχωση επαγγελματι-
κών πλοίων αναψυχής – Κυβερνήτης», ανα-
τρέπονται οι ΣΣΕ και οι οργανικές συνθέσεις,
υπονομεύεται η ασφάλεια και η ανθρώπινη
ζωή για ναυτεργάτες, επιβαίνοντες, ο κυβερ-
νήτης υπάγεται στον Ο.Α.Ε.Ε. (ασφάλιση με
μπλοκάκι), θεσπίζεται ο όρος να χαρακτηρί-
ζεται μέλος πληρώματος  «επιβάτης με
ναυτική εμπειρία» κατά δήλωση του κυ-
βερνήτη.

Στο άρθρο 9 «Επαγγελματικά Τουριστικά
ημερόπλοια», ο υπουργός θα καθορίζει τις
οργανικές συνθέσεις και την έκταση των τα-
ξιδιών.

Στο άρθρο 11 «Πλοία αναψυχής με ξένη
σημαία», επεκτείνει την δραστηριότητα των
πλοίων αναψυχής με σημαίες «ευκαιρίας»
για ταξίδια σε λιμάνια εσωτερικού και εξωτε-
ρικού. Λαθρεμπόριο «πάσης φύσεως» με την
βούλα του νόμου!

(Συνέχεια στη σελίδα 2)

Οι ναυτεργάτες, συσπειρωμένοι
πίσω από το πανό των ταξικών

σωματείων, πήραν μέρος στη συγκέ-
ντρωση της Αθήνας, στις 7 το βράδυ,
όπου μαζί με τους χιλιάδες εργαζόμε-
νους, άνεργους, συνταξιούχους, γυναί-
κες, με μια δυναμική και μαζική
διαδήλωση στο κέντρο της πόλης δια-
τράνωσαν την απόφασή τους να υπερα-
σπίσουν το θεσμό των Συλλογικών
Συμβάσεων Εργασίας, να αντισταθούν
στα κάτεργα της σύγχρονης σκλαβιάς,
που διαμορφώνουν κεφάλαιο και κυβέρ-
νηση. 

Προμετωπίδα τους το
πανό του ΠΑΜΕ που
ανέγραφε: «Κάτω τα
χέρια από τις Συλλογι-
κές Συμβάσεις Εργα-
σίας. Έχουμε το
δικαίωμα να ζήσουμε
με αξιοπρεπείς μι-
σθούς. Έχουμε τη δύ-
ναμη να επιβάλλουμε
το δίκιο μας».

Ξεχωριστό ήταν το
στιγμιότυπο όταν στη
Ομόνοια κατέφτασε το
μπλοκ των απεργών της
«ΜΕΒΓΑΛ» τους οποίους οι συγκεντρω-
μένοι υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα.
Την αλληλεγγύη της εξέφρασε 23μελής
αντιπροσωπεία του Γερμανικού Συνδικά-
του Παιδείας και Επιστήμης του Μπέλ-
μπιγκεν. 

Στην κινητοποίηση παραβρέθηκε πο-
λυμελής αντιπροσωπεία της ΚΕ του ΚΚΕ
με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα της
ΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος σε
δήλωσή του επισήμανε: «Το ιρλανδικό
θαύμα, που τόσο εκθειάζει η σημερινή
κυβέρνηση και άλλες δυνάμεις, είναι
θαύμα για τα μονοπώλια μόνο, είναι τα-
φόπλακα όμως για τον εργαζόμενο λαό,
για τις συλλογικές συμβάσεις του, για όλα
τα δικαιώματα των εργαζομένων». 

Αμέτρητα τα πανό από τους κλάδους,
ενώ ενισχυμένα ήταν τα μπλοκ των ερ-
γατών της Ναυπηγοεπισκευαστικής
Ζώνης, των εργαζομένων στις Μεταφο-
ρές, αλλά και των Λαϊκών Επιτροπών.
Στο πλευρό των εργατών οι αυτοαπα-
σχολούμενοι με το μπλοκ της ΠΑΣΕΒΕ. 

Ακολούθησε μαζική πορεία που ξετυ-
λίχτηκε σε όλο το μήκος της οδού Στα-
δίου., με συνθήματα όπως: «Τσάμπα
εργασία για τα αφεντικά - οργάνωση
και αντίσταση στη σύγχρονη σκλα-
βιά» και «Απλήρωτη εργασία και κά-

τεργα παντού - αυτή είναι η σαπίλα
του καπιταλισμού».

Πρώτος σταθμός της πορείας ήταν το
υπουργείο Εργασίας, δεύτερος τα γρα-
φεία του ΣΕΒ και τρίτος η Βουλή. Η δια-
δήλωση ολοκληρώθηκε στα Προπύλαια.
Κεντρικός ομιλητής στη συγκέντρωση
της Αθήνας ήταν ο πρόεδρος του Εργα-
τικού Κέντρου Λαυρίου Βάλσαμος Συρί-
γος, από την ομιλία του οποίου
παραθέτουμε αποσπάσματα:

Πρέπει να έχουμε καθαρό πως οι
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας δεν
αφορούν μόνο οικονομικά ζητήματα, δεν
είναι μόνο το μεροκάματο και οι μισθοί,
αλλά εμπεριέχουν πλήθος ρυθμίσεων
που αφορούν ολόκληρη την εργατική οι-
κογένεια.

Μέσα από το "χτύπημα" των Συμβά-
σεων οι εργοδότες επιχειρούν όχι μόνο
να μειώσουν τους μισθούς που μέχρι σή-
μερα έπαιρναν οι εργαζόμενοι αλλά και
να χτυπήσουν μια σειρά άλλα δικαιώ-
ματα, όπως τα ωράρια, τις άδειες, τα
μέτρα ασφάλειας. Δικαιώματα που μέσα
από την κατάργησή τους η μεν εργοδο-
σία θα μετρήσει νέα οφέλη, οι δε εργάτες
θα μετρήσουν νέα χειροτέρευση της
ζωής τους.

Κανένας 
Εφησυχασμός

Υπάρχουν κάποιοι κλάδοι,
κάποιοι χώροι εργασίας που
ακόμα δεν έχουν προχωρήσει
οι αντιδραστικές αναδιαρθρώ-
σεις από την εργοδοσία. 

Κανένας εργαζόμενος να
μην παραπλανηθεί, να μην
υπάρξει εφησυχασμός.

Τα μέτρα ήρθαν όχι μόνο
για να μείνουν, αλλά και να κα-
λύψουν το σύνολο των εργαζο-
μένων. Αυτό επιτάσσει η
ανταγωνιστικότητα και το κυ-

νήγι του κέρδους. 
Από την καταιγίδα δε θα γλιτώσει

κανείς, όλοι θα βραχούν. 
Πρέπει να αντιμετωπιστεί η άποψη

που αναφέρει πως "η επιχείρηση πάει
καλά οπότε εμάς δε θα μας πειράξουν".
Είναι αντίληψη που δε βοηθάει, καθώς
δεν κατανοείται η ολότητα της επίθεσης.
Είναι στοιχείο που δυναμώνει την εργο-
δοσία στα σχέδιά της.

Σε αρκετούς χώρους που οι εργαζό-
μενοι δεν περίμεναν επίθεση, που δεν
είχαν πάρει μέτρα οργάνωσης, δεν απερ-
γούσαν για να μη δείξουν κακό πρόσωπο
στην εργοδοσία, η υλοποίηση των μέ-
τρων τους βρήκε απροετοίμαστους.

(Συνέχεια στη σελίδα 3)

Μαζικές και μαχητικές ήταν οι κινητοποιήσεις που οργάνωσε, την Πέμπτη 23 Μάη, 
σε πολλές πόλεις της Ελλάδας το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, «σαλπίζοντας» 

ξεσηκωμό για την υπεράσπιση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

μη καταβολής δεδουλευμένων

Διευρύνεται το καθεστώς ασυδοσίας της μη κατα-

βολής δεδουλευμένων στην ακτοπλοΐα, με τις

εταιρείες NEL, HSW, ΑΝΕΚ να συναγωνίζονται ποια από

τις τρείς θα εκμεταλλευτεί πιο άγρια τους ναυτεργάτες και

για τον σκοπό αυτό - εκτός από τη νόμιμη απλήρωτοι ερ-

γασία που ανέκαθεν κλέβουν όλοι οι καπιταλιστές - έχουν

κάνει πλέον καθεστώς την άρνηση πληρωμής ακόμη και

αυτών των νόμιμα βεβαιωμένων αποδοχών των ναυτερ-

γατών, με την συνενοχή του ΥΝΑ και των Λιμενικών

Αρχών και την ανοχή της νόθας πλειοψηφίας της ΠΝΟ.

Όπως αναφέρουν τα ταξικά σωματεία ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ με τις από 20 και 21 Μάη κα-

ταγγελίες τους προς τον Υπουργό Ναυτιλίας, τη

Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας ΥΝΑ, το Ελληνικό Προξε-

νείο Αλτζεσίρας και την ΠΝΟ, στα με σημαία Μάλτας Ε/Γ-

Ο/Γ πλοία της NEL:

1«Από καταγγελίες των μελών του πληρώματος

του Ε/Γ-Ο/Γ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΟΥ» με σημαία Μάλ-

τας της Ναυτιλιακής Εταιρείας NEL LINES, το πλοίο βρί-

σκεται στο λιμάνι ALGECIRAS στην Ισπανία, η

Ναυτιλιακή Εταιρεία οφείλει δεδουλευμένες αποδοχές 5

και 6 μηνών, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν σοβαρό

οικονομικό πρόβλημα οι ναυτεργάτες και οι οικογένειες

τους, οι οποίες δεν έχουν χρήματα να αντιμετωπίσουν τα

βασικά έξοδα, σε ορισμένες έχουν κοπεί το φως, το νερό,

ενώ σε άλλες οικογένειες υπάρχουν σημαντικά προβλή-

ματα υγείας.

Οι ναυτεργάτες απαιτούν την άμεση καταβολή των δε-

δουλευμένων αποδοχών τους, ενώ επανειλημμένα προ-

σπαθούν τηλεφωνικά και με email να έρθουν σε

επικοινωνία με την εταιρεία για το ποιες είναι οι προθέ-

σεις της εταιρείας χωρίς όμως καμία μέχρι σήμερα αντα-

πόκριση.»

2«Από καταγγελίες των μελών του πληρώματος

του Ε/Γ-Ο/Γ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ» με σημαία

Μάλτας της Ναυτιλιακής Εταιρείας NEL LINES, το πλοίο

βρίσκεται από τις 14 Νοέμβρη 2012 στο Μαρόκο, η Ναυ-

τιλιακή Εταιρεία οφείλει δεδουλευμένες αποδοχές από

τον Οκτώβριο, έχει καταβάλλει ελάχιστα με προκαταβο-

λές, με αποτέλεσμα οι ναυτεργάτες και οι οικογένειες τους

να βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση. 

Απαιτούμε την άμεση παρέμβαση των υπηρεσιών

του ΥΝΑ για την καταβολή των δεδουλευμένων αποδο-

χών των ναυτεργατών και την παλιννόστηση τους.»

Οι Διοικήσεις των Ενώσεων

ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ

Ητρικομματική κυβέρνηση
Ν Δ - Π Α Σ Ο Κ - Δ Η Μ Α Ρ,

εφαρμόζοντας το δόγμα «νόμος
και τάξη», εξαπολύει άγρια επί-
θεση ενάντια στα δημοκρατικά και
συνδικαλιστικά δικαιώματα και τις
λαϊκές ελευθερίες.

Η συνδικαλιστική δράση στους
τόπους δουλειάς βρίσκεται αντιμέ-
τωπη με την πιο σκληρή εργοδο-
τική και κυβερνητική τρομοκρατία,
το δικαίωμα της απεργίας βρίσκε-
ται υπό διωγμό, ενώ η κυβέρνηση
ετοιμάζει σχέδια για την ουσιαστική
κατάργηση του. Μετά την επιστρά-
τευση των ναυτεργατών,
των εργαζομένων στο
ΜΕΤΡΟ, στους ΟΤΑ, η κυ-
βέρνηση συνεργασίας προ-
χώρησε και στην
επιστράτευση των καθηγη-
τών Μέσης Εκπαίδευσης. 

Το 98% των απεργιών
κηρύσσονται παράνομες
από τα δικαστήρια. Συνδικα-
λιστές και αγωνιστές εργα-
ζόμενοι σύρονται στο εδώλιο του
κατηγορούμενου, γιατί υπερασπί-
ζονται τα εργατικά δικαιώματα απέ-
ναντι στην βάρβαρη επίθεση των
μονοπωλίων της κυβέρνησης και
της Ε.Ε. 

Η ίδια κατάσταση επικρατεί σε
όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., όπως
για παράδειγμα στην Ισπανία, Γαλ-
λία, Βέλγιο, Πορτογαλία κ.α. όπου
δεκάδες αγωνιστές σύρονται στα
δικαστήρια γιατί συμμετείχαν σε
απεργίες και κινητοποιήσεις. 

Η αντιλαϊκή πολιτική επιβάλλε-
ται στην εργατική τάξη και τα λαϊκά
στρώματα από τις αστικές κυβερ-
νήσεις και την Ε.Ε. με ένταση της
κρατικής βίας και καταστολής, της
εργοδοτικής και κυβερνητικής τρο-
μοκρατίας, την ποινικοποίηση των
αγώνων και της συνδικαλιστικής
δράσης.

Στις 22 Μάη 2013 δικάζονται ο
Πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ, Σάββας

Τσιμπόγλου και ο πρώην Πρόε-
δρος της Πανελλήνιας Ένωσης
Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχα-
νής «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», Γιάννης Μα-
νουσογιαννάκης, στελέχη του
ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ, κατηγορούμε-
νοι από τον εφοπλιστή Γ. Σπανό,
που τους ζητάει αποζημίωση
2.000.000 Ευρώ, γιατί σε συνέ-
ντευξη τύπου της ΚΟΝ του ΚΚΕ
στις 28/09/2009, αναφερόμενοι
στις τεράστιες οφειλές των εφοπλι-
στών στο ΝΑΤ, συμπεριέλαβαν και
την δική του εταιρεία «KALLISTI
FERRIES».

Στις 28 Μάη 2013 η Ναυτι-
λιακή Εταιρεία «ADRIATIC
LINES» σέρνει στο δικαστήριο
συνδικαλιστικούς εκπροσώπους
των ναυτεργατών, ζητώντας τους
αποζημίωση 15.000.000 ΕΥΡΩ,
γιατί οι ναυτεργάτες με την απερ-
γιακή κινητοποίηση τους τον Ιού-
νιο-Ιούλιο 2010, στο λιμάνι της
Κορίνθου και στα πλοία «ROPAX
I» και «ROPAX II», αγωνίστηκαν
ενάντια στην «μαύρη» - ανασφάλι-
στη εργασία, διεκδικώντας ίση
αμοιβή για ίση εργασία ανάλογα με
τον βαθμό και την ειδικότητα, με

κοινωνική ασφάλιση και προ-
στασία για όλους τους ναυτερ-
γάτες, οργανικές συνθέσεις με
βάση τις πραγματικές ανάγκες
των πλοίων.

Η «Ναυτιλιακή Εταιρεία
Καβάλας» του πλοιοκτήτη Γ.
Μητσόπουλου οδηγεί επανει-
λημμένα στα δικαστήρια τη δι-
οίκηση και τους ναυτεργάτες
του «Ενιαίου Συνδικάτου Ναυ-

τεργατών Ν. Καβάλας» της πορ-
θμειακής γραμμής Καβάλας-
Θάσου, ζητώντας αποζημιώσεις
δεκάδων χιλιάδων Ευρώ από τη
διοίκηση του σωματείου για ανα-
κοίνωση που είχε εκδώσει και από
12 ναυτεργάτες γιατί υπερασπί-
στηκαν το δικαίωμα τους στην
απεργία.

Καλούμε τους ναυτεργάτες,
τους εργαζόμενους, πιο μαζικά –
πιο δυναμικά να συνεχίσουμε τον
αγώνα για ΣΣΕ με βάση τις πραγ-
ματικές ανάγκες, για την υπερά-
σπιση της κοινωνικοασφαλιστικής
προστασίας για όλους, ενάντια
στην ανεργία, την «μαύρη» - ανα-
σφάλιστη εργασία. 

Οι Διοικήσεις των Ενώσεων
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπροστά στη γε-

νική κατακραυγή και με δεδομένη
την μετέωρη κατηγορία, πριν από
την εκδίκαση η εταιρεία «KALLISTI
FERRIES» απέσυρε τη μήνυση. 

ΗΠΕΣ/ΝΑΤ καλεί τα σωματεία, τις συνταξιουχικές ενώ-
σεις, τις λαϊκές επιτροπές, τους συνταξιούχους, τους

ναυτεργάτες, τους εργαζόμενους, τους άνεργους, να ση-
μάνει ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΠΑΝΤΟΥ, για την τραγική κατά-
σταση που διαμορφώνεται στην κοινωνική ασφάλιση,
αποτέλεσμα της πολιτικής του κεφαλαίου και των εκ-
προσώπων του.

Αυτή η πολιτική έχει λεηλατήσει τα ασφαλιστικά ταμεία με
τα ελλείμματα τους πάνω από 2,5 δις ευρώ, μας έχουν ξε-
ζουμίσει τις συντάξεις, τους μισθούς, μας φορτώνουν διαρ-
κώς φόρους και χαράτσια, καταργούν τις ΣΣΕ, επεκτείνουν
την «μαύρη» ανασφάλιστη εργασία, με τον «νόμο και την
τάξη» καταργούν κάθε εργασιακό δικαίωμα.

Στον ΕΟΠΠΥ που έχει ενταχθεί και ο Οίκος Ναύτη, με τα
9,5 εκατομμύρια  ασφαλισμένους και τα ελλείμματα του να ξε-
περνούν τα 4 δις ευρώ, έχει δημιουργηθεί μια εκρηκτική κα-
τάσταση από τις ελλείψεις σε γιατρούς, φάρμακα, κοινωνικές
παροχές, όταν το 70% των συνταξιούχων παίρνει την μέση
σύνταξη των 542 ευρώ, όταν ο κατώτερος μισθός διαμορφώ-
νεται στα 586 ευρώ μικτά.

Έχουν οδηγήσει τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, στις στρα-
τιές των ανέργων. Τους θέλουν επαίτες χωρίς ΣΣΕ και ασφά-
λιση στα προγράμματα του ΟΑΕΔ για 300 – 400 ευρώ και του
ΓΕΝΕ με το πρόγραμμα «Νέαρχος» για 800 και 1000 ευρώ.

Να μην λείψει κανείς από την συγκέντρωση την Τρίτη 4
Ιούνη στις 10.30 το πρωί στον Οίκο Ναύτη και στην Παναττική
Πανσυνταξιουχική συγκέντρωση της Συντονιστικής Επιτρο-
πής των Συνταξιουχικών Οργανώσεων στις 6 Ιούνη στην
πλατεία Εθνικής Αντίστασης (πρώην Κοτζιά) στις 10 το πρωί
και στην πορεία που θα ακολουθήσει στο υπουργείο Εργα-
σίας. 

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ – ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

• Κάτω τα χέρια από τις συντάξεις.

• Διασφάλιση από την κυβέρνηση της καταβολής τους.

• Να αποδοθούν τώρα οι συντάξεις στους νέους 
δικαιούχους.

• Αποκατάσταση όσων χάσαμε.

• Να δοθούν φάρμακα και εξετάσεις δωρεάν σε όλους 

τους ασφαλισμένους, τους ανέργους και τις οικογένειές 

τους χωρίς προαπαιτούμενα.

• Κάτω τα χαράτσια και οι κατασχέσεις των κατοικιών. 

Σ Υ Γ Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Σ Η  Γ Ι Α  Τ Η Ν  

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η  Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η

Τ ρ ί τ η ,  4  Ι ο ύ ν η ,  1 0 : 3 0  π μ  

σ τ ο ν  Ο ί κ ο  Ν α ύ τ ο υ

Να μη περάσουν η επιστράτευση και οι δικαστικές διώξεις 

Όμορφο είναι 
ν’ αρπάζεις τον λόγο
στην ταξική πάλη.
Δυνατά αντηχώντας 
να καλείς για τον 
αγώνα των μαζών.
Για την συντριβή 
των καταπιεστών
για την απελευθέρωση
των καταπιεσμένων.

Μπέρλοτ Μπρέχτ

Επίκαιρη ερώτηση για τις διώξεις
στελεχών του ναυτεργατικού κινήμα-
τος από εφοπλιστές κατέθεσε στη
Βουλή προς τον υπουργό Ναυτιλίας ο
βουλευτής του ΚΚΕ, Σπ. Χαλβατζής,
ενώ σύσσωμη η Κ.Ο. του ΚΚΕ κατέ-
θεσε πρόταση νόμου για την απαγό-
ρευση της πολιτικής επιστράτευσης
λόγω απεργίας ή άλλων κινητοποιή-
σεων των εργαζομένων.

Την κλιμάκωση της αντεργατικής
επίθεσης με ένταση και της ποινικο-
ποίησης των εργατικών - λαϊκών αγώ-
νων κατήγγειλε, στην Ολομέλεια του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρα-
σβούργο, ο ευρωβουλευτής του
ΚΚΕ Γ. Τούσσας. 

Την «αξιοποίηση» της Δικαιοσύ-
νης ως μοχλό για το χτύπημα του δι-
καιώματος στην απεργία και τις
κινητοποιήσεις, την παρεμπόδιση της
συνδικαλιστικής δράσης, κατήγγειλε
αντιπροσωπεία του ΠΑΜΕ σε συνά-
ντηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης.
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ΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΝ

ΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΝ2

ΜΗΝΙΑΙΑ 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

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 ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Εσωτερικού: Ευρώ 15

Εξωτερικού: Ευρώ  50

Στις 23/3 έφυγε
από τη ζωή ο πα-

λαίμαχος αγωνιστής Μι-
χάλης Καράφτης και
ενταφιάστηκε στον Προ-
φήτη Ηλία Ραχών Ικα-
ρίας, όπου γεννήθηκε το
1930. 

Από την παιδική του
ηλικία γνώρισε τη φρίκη
του πολέμου και όλα τα
μετέπειτα βάσανα, που
έριξε στις πλάτες του
λαού. Δεκάχρονο μόλις
παιδί βρέθηκε με την οι-
κογένειά του στη Μέση
Ανατολή το 1941, για να
γευτεί και κει από πρώτο
χέρι την «φιλοξενία» και
τη «στοργή» των μέχρι
σήμερα συμμάχων –
προστατών μας…

Στη συνέχεια επι-
στρέφοντας στην πα-
τρίδα με την
ακατάβλητη θέλησή του
τέλειωσε το γυμνάσιο,
σημαντικό εφόδιο για
την εποχή εκείνη και
μπροστά στο δίλημα
«ναυτικός ή μετανά-
στης» επέλεξε τη θά-
λασσα, όπου από νωρίς
συνειδητοποίησε τα
προβλήματα των ναυ-
τεργατών και συνέχισε
μέχρι τον βαθμό του αν-
θυποπλοιάρχου, όταν το
1964 σε μια από τις
τόσες φουρτούνες, που
είχε αντιμετωπίσει -κυ-

ριολεκτικά και μεταφο-
ρικά- λίγο έλειψε να
χάσει τη ζωή του. 

Δυο φορές τον άρ-
παξε το κύμα από το κα-
ράβι και δυο φορές τον
επανέφερε με ορμή στο
κατάστρωμα...! προκα-
λώντας του σοβαρές
σωματικές βλάβες, που
αν και τον ανάγκασαν
να μη ξαναμπαρκάρει
δεν στάθηκαν αρκετές
για να τον κρατήσουν
μακριά από τη δράση για
το δίκιο της τάξης του,
που συνέχισε μέχρι το
τέλος της ζωής του αγω-
νιζόμενος μέσα από τις
γραμμές του ΚΚΕ.

Σ’ αυτόν τον αγώνα
οι συντοπίτες του εκτί-
μησαν την προσφορά
του και από το 1974 τον
ανέδειξαν τρεις φορές
πρόεδρο Ραχών, αξίωμα
το οποίο υπηρέτησε με
υποδειγματική υπευθυ-
νότητα, αναλαμβάνο-
ντας τολμηρές
πρωτοβουλίες, που επι-
σφραγίστηκαν με την
υλοποίηση έργων πνοής
για τον τόπο, όπως το
φράγμα των Ραχών.

Ο σ/φος Μιχάλης,
μέλος της ΝΣΚ και συν-
δρομητής της «Ν», για
την ενίσχυση της οποίας
σταθερά κατέθετε τον
οβολό του, υπήρξε από
τα ιδρυτικά μέλη της
ΠΕΣ-ΝΑΤ μαζί με άλλους
παλαίμαχους αγωνιστές
του ταξικού ναυτεργατι-
κού κινήματος, που στο
πέρασμά τους από τη
ζωή άφησαν βαθιά ίχνη
για τις επόμενες γενιές
αγωνιστών.

Τερμάτισε την αγωνιστική πορεία 

στη ζωή ο σ/φ Μιχάλης Καράφτης

Πέθανε στην
Αθήνα σε ηλικία

83 χρόνων ο Γεράσιμος
Μπατιστάτος, μέλος της
ΠΕΣ-ΝΑΤ, και κηδεύ-
τηκε στον Πόρο της Κε-
φαλλονιάς στις 7 Μάη.

Ο Γεράσιμος, σεμνός
αγωνιστής, που γεννή-
θηκε στον Ασπρογέ-
ρακα, μπήκε από το
1957 στο μάτι των χα-
φιέδων του συνδικαλι-
στικού της ασφάλειας
όντας ναύτης στο S/S
«PILOT».

Την δεκαετία του ‘60
δραστηρ ιοπο ιήθηκε
μέσα από τις γραμμές
του δημοκρατικού συν-

δικαλιστικού κινήματος
και της Ναυτεργατικής
Ένωσης. Του είχε απα-
γορευτεί η ναυτολόγηση
από τον Σεπτέμβρη του
70 έως τον Ιούλη του
74.

Με την πτώση της
χούντας εντάχθηκε στη
ΝΣΚ και τη «Ναυτεργα-
τική» αγωνιζόμενος για
τα δίκαια των ναυτεργα-
τών και πρωτοστάτησε
για τον εκδημοκρατισμό
των ναυτεργατικών σω-
ματείων.

Αρχές της δεκαετίας
του ‘80, συμπορευόμε-
νος με τους αείμνηστους
Γεράσιμο Δεστούνη και
Στέλιο Σεβαστάκη, όταν
και πέρασε η ένωση
Ναυτών σε ταξικά χέρια. 

Δεν προσχώρησε
ποτέ στην τακτική του
συμβιβασμού και του
ρεφορμισμού στο ναυ-
τεργατικό κίνημα.

Ύστατος χαιρετισμός.
Συναγωνιστή Γεράσιμε
ας είναι ελαφρύ το κε-
φαλλονίτικο χώμα που
σε σκεπάζει.

Ύστατος χαιρετισμός 

στον Γεράσιμο Μπατιστάτο

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ

Η Γραμματεία της

ΝΣΚ και η Συντα-

κτική Επιτροπή της

«Ν» εκφράζουν τα

θερμά συλλυπητήριά

τους στον σ/φο Μι-

χάλη Κεραμόπουλο

και την οικογένειά

του, για τον θάνατο

της μητέρας του Ελι-

σάβετ, που έφυγε

από τη ζωή στις 3

του Μάη 2013

Η ύλη του παρόντος 

φύλλου έκλεισε 

27 Μάη 2013.

Το επόμενο φύλλο 

θα κυκλοφορήσει 

15 Ιούλη 2013.

Αυτό το σύνθημα - δέσμευση δέσποζε την Πέμπτη 9 Μάη το βράδυ στο Σκοπευτήριο Καισαριανής, τόπο
εμβληματικό  του αγώνα που συνέτριψε τις δυνάμεις του φασισμού, στην πραγματικά μεγάλη σε όγκο, 
σε παλμό, με ξεχωριστή παρουσία των νέων αλλά και των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, και με

εξαιρετικό περιεχόμενο εκδήλωση, με την οποία  η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ τίμησε τα εκατομμύρια 
των κομμουνιστών, των αγωνιστών που υπέγραψαν με τον ηρωισμό και το αίμα τους ακόμα τη 

Μεγάλη Αντιφασιστική Νίκη των Λαών στις 9 Μάη 1945, Χαιρετισμό απηύθυνε ο Χρήστος Τσιντζιλώνης,
πρόεδρος της ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ, ενώ κεντρικός ομιλητής ήταν ο Κώστας Παρασκευάς, μέλος του ΠΓ της ΚΕ,

Γραμματέας της ΚΟ Αττικής, από την ομιλία του οποίου παραθέτουμε αποσπάσματα:

Τιμάμε σήμερα όλους αυτούς που
θυσιάστηκαν, όπως εδώ, στην

Καισαριανή και στα άλλα θυσιαστήρια,
στα φοβερά στρατόπεδα συγκέντρω-
σης, σε κάθε χώρο φρίκης, όπου η εκ-
μετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο
έφτασε στο αποκορύφωμα, με την
απόλυτη απαξίωση της ανθρώπινης
ύπαρξης. 

Ταυτόχρονα θέλουμε να αναδείξουμε
τον ιμπεριαλιστικό χαρακτήρα του πολέ-
μου στην εποχή περάσματος από τον κα-
πιταλισμό στο σοσιαλισμό. Τη σχέση της
οικονομικής κρίσης με τον πόλεμο, τον
ανταγωνισμό για τη διατήρηση ή κατά-
κτηση αγορών, τη στάση που πρέπει να
κρατήσει το εργατικό κίνημα και οι σύμμα-
χοί του στον πόλεμο ώστε να μη γίνουν
ουρά της αστικής τάξης και των ιμπεριαλι-
στικών επιδιώξεών της, να μη χύσουν δη-
λαδή το αίμα για το ξαναμοίρασμα, για τα
συμφέροντα των ιμπεριαλιστών της μίας
ή της άλλης πλευράς, της μίας ή της άλλης
ιμπεριαλιστικής συμμαχίας.

Επιδιώκουμε, ταυτόχρονα να δώ-
σουμε απάντηση απέναντι στην τεράστια
συντονισμένη επίθεση της μαύρης προ-
παγάνδας και της ψευτιάς από τα ιμπε-
ριαλιστικά κέντρα για το «ξαναγράψιμο
της Ιστορίας». Στην επιχείρηση να ταυτί-
σουν το φασισμό με τον κομμουνισμό. 

Όση χολή και αν χύσουν, όσο μελάνι
και αν ξοδέψουν, η αντικειμενική πραγμα-
τικότητα δεν αλλάζει.. Ψυχή και καθοδη-
γητής ήταν τα κομμουνιστικά κόμματα.
Εκατομμύρια κομμουνιστές και κομμουνί-
στριες έδωσαν και τη ζωή τους για έναν
καλύτερο κόσμο.

Η ιστορική αλήθεια δεν μπορεί να πα-
ραποιηθεί στις συνειδήσεις των λαών.
Γιατί αυτή γράφηκε από την ίδια την πάλη
των λαών, με το αίμα των λαών. Η μεγάλη
νίκη που επισφραγίστηκε με την ανάρ-
τηση της Κόκκινης Σημαίας, στις 9 Μάη
στο Ράιχσταγκ (Γερμανική Βουλή) ήταν το
αποτέλεσμα των αθάνατων εποποιιών
που κατέγραψαν τα Κομμουνιστικά Κόμ-
ματα όπου Γης, τα Εθνικοαπελευθερωτικά
και Αντιφασιστικά Κινήματα στις καπιταλι-
στικές χώρες, όπως το ηρωικό ΕΑΜ -
ΕΛΑΣ, η ΕΠΟΝ, που πήραν στις πλάτες
τους τις αγωνίες και τα όνειρα του λαού.

Ο φασισμός δημιούργημα
του καπιταλισμού

Το ιμπεριαλιστικό σύστημα είναι
αυτό που γεννά τους πολέμους. Ο

Β' Παγκόσμιος Πόλεμος είχε ιμπεριαλι-
στικό χαρακτήρα, και από την πλευρά των
Γερμανίας, Ιαπωνίας και Ιταλίας αλλά και
από την πλευρά των Αγγλίας, Γαλλίας,
ΗΠΑ. 

Τα δυο αυτά μπλοκ και το πρώτο που
ήταν το επιτιθέμενο και το δεύτερο που
ανεχόταν τον πόλεμο αρχικά και καραδο-
κούσε να δει την εξέλιξη, ήταν μπλοκ που
ενδιαφέρονταν να τροποποιήσουν, να αλ-
λάξουν τις συμφωνίες που έγιναν μετά τον
Α' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Βεβαίως η αποφασιστική στάση της
ΕΣΣΔ, η στρατηγική της, τους εμπόδισε
να πραγματοποιήσουν τα σχέδιά τους,
αντίθετα όχι μόνο δεν κέρδισαν σοβιετικές
περιοχές, έχασαν τις χώρες της Κεντρικής
και Ανατολικής Ευρώπης χάρις και στη δυ-
ναμική στάση του Κόκκινου Στρατού που
στήριξε τα εσωτερικά λαϊκά κινήματα.

Το φασιστικό τέρας και τότε και τώρα
είναι δημιούργημα του καπιταλιστικού συ-
στήματος, γεννιέται στα σπλάχνα του συ-
στήματος, δεν είναι όπως θέλουν να το
παρουσιάσουν κάτι έξω από αυτό. 

Είναι μορφή άσκησης της εξουσίας
των μονοπωλίων, που ο Χίτλερ, ο Μου-
σολίνι και γενικότερα τα εθνικοσοσιαλι-
στικά κόμματα εξέφρασαν και
εξυπηρέτησαν. Ήταν και είναι η αιχμή του
δόρατος της καπιταλιστικής εξουσίας ενά-
ντια στο εργατικό κίνημα. 

Σ' αυτή την κατεύθυνση έδωσαν στή-
ριξη οι αστικές πολιτικές δυνάμεις τόσο οι
παραδοσιακές δεξιές όσο και οι σοσιαλ-
δημοκρατικές. Δε δίστασαν να στηρίξουν
τους φασίστες. Ανεξάρτητα εάν οι φασί-
στες στη συνέχεια πέρασαν από το μα-
χαίρι και αρκετούς από αυτούς, η αλήθεια
για τη στάση των σοσιαλδημοκρατικών
κομμάτων δεν αλλάζει. 

Είναι άμεσο και επιτακτικό καθήκον η
απομόνωση της Χρυσής Αυγής (ΧΑ).
Καμιά αυταπάτη, καμία ανοχή. Ούτε όταν
κάνουν τους καλούς Σαμαρείτες και μοι-
ράζουν τρόφιμα και δίνουνε αίμα, ούτε
όταν κάνουν τους νταήδες σε ταλαίπω-
ρους μετανάστες. Είναι οι απόγονοι των
εγκληματιών Ναζί, είναι οι απόγονοι των
ταγματασφαλιτών (σ,σ, των Γερμανοτσο-
λιάδων). Είναι ορκισμένοι εχθροί του λαού
και των αγώνων του. 

Η ΧΑ δεν αντιμετωπίζεται με το λεγό-
μενο αντιφασιστικό μέτωπο, ή το μέτωπο
του «συνταγματικού τόξου», από τη σκο-
πιά δηλαδή υπεράσπισης της αστικής δη-
μοκρατίας. Τη ΧΑ θα αντιμετωπίσει η
Λαϊκή Συμμαχία των εργατών, των φτω-
χών αγροτών και αυτοαπασχολούμενων.
Αυτή η συμμαχία θα αντιπαλέψει το φιλε-
λευθερισμό, τη σοσιαλδημοκρατία και τον
εθνικοσοσιαλισμό - ναζισμό της ΧΑ. Αυτή
είναι η λύση και όχι η συμμαχία με αστικά
κόμματα και τη σοσιαλδημοκρατία, παλιά
και νέα.

Το πραγματικό 
πατριωτικό καθήκον

Σε συνθήκες προετοιμασίας πολέ-
μων και γενικά ιμπεριαλιστικών

επεμβάσεων, η αστική τάξη και οι κυβερ-
νήσεις της παίρνουν μέτρα κατά του ερ-
γατικού κινήματος, απαγορεύουν
κινητοποιήσεις, διεκδικήσεις, απεργίες στο
όνομα του εθνικού χαρακτήρα του πολέ-
μου, απαγορεύουν δράση κομμάτων, και
πριν απ' όλα των Κομμουνιστικών. 

Ο λαός δεν μπορεί να κάτσει με σταυ-
ρωμένα χέρια. Το πρώτο που πρέπει να
κάνει είναι να απορρίψει κατηγορηματικά
όλους τους σχεδιασμούς της αστικής
τάξης και των κομμάτων της, τόσο για τις
ΑΟΖ, για τα ενεργειακά, γιατί όλα γίνονται
προς όφελος των μονοπωλίων, όσο και τη
συμμετοχή στους στρατιωτικούς ιμπερια-
λιστικούς σχεδιασμούς και στις επιχειρή-
σεις μέσω του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

Ο εργαζόμενος λαός πρέπει να είναι
προετοιμασμένος σε κάθε περίπτωση,
οποιαδήποτε μορφή και αν πάρει η συμ-
μετοχή της Ελλάδας σε ιμπεριαλιστικό πό-
λεμο, είτε σε αμυντικό είτε σε επιθετικό
πόλεμο, με την καθοδήγηση του Κόμμα-
τος να οργανώσει την εργατική λαϊκή
πάλη με όλες τις μορφές, ώστε ο ίδιος να
δώσει την ελευθερία και τη διέξοδο από το
καπιταλιστικό σύστημα, που, όσο κυριαρ-
χεί, φέρνει τον πόλεμο και την «ειρήνη» με
το πιστόλι στον κρόταφο.

Οι αυταπάτες για καλύτερη διαχείριση
θα διαλύονται πιο γρήγορα απ' ό,τι στο
παρελθόν. Οι συσχετισμοί θα αλλάζουν.

Εμπνεόμαστε από την Κόκκινη Σημαία
που ύψωσε στο Ράιχσταγκ ο Κόκκινος
Στρατός. Από την ΕΑΜική Εθνική Αντί-
σταση και το Δημοκρατικό Στρατό Ελλά-
δας. 

Ξέρουμε καλά ότι τις καλύτερες

μέρες δεν τις έχουμε ζήσει ακόμα. Ότι

στον 21ο αιώνα θα υπάρξουν πολλά

Ράιχσταγκ που στις κορυφές τους θα

υψωθούν οι κόκκινες σημαίες της επα-

νάστασης, του Σοσιαλισμού.

9 Μάη 1945

Επτά νεκροί, 4 τραυματίες και  πέντε
αγνοούμενοι είναι ο τραγικός απολογι-

σμός από την πρόσκρουσης  του 239 μ. μή-
κους ιταλικού Φ/Γ πλοίου «ΤΖΟΛΙ
ΝΕΡΟ» στον πύργο ελέγχου στην είσοδο του
λιμανιού της Γένοβας της Ιταλίας, στις 23.00
το βράδυ της Τρίτης 7 Μάη, 

Πιθανώς η αιτία να οφείλεται σε μηχανική
βλάβη που παρουσιάστηκε αιφνιδίως σε μία
από τις δύο μηχανές του σκάφους, που, όπως
ανέφερε μέλος του πληρώματος, σταμάτησε
ξαφνικά να λειτουργεί.

Σοβαρά τραυματισμένος ανασύρθηκε το
βράδυ του Σαββάτου 4 Μάη από το λι-

μάνι στο Λακκί της Λέρου ένας 53χρονος ναυ-
τεργάτης από τη Ρουμανία, που υπό
αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκε στο κενό
από την κουπαστή του Φ/Γ πλοίου «ΤΑΞΙΑΡ-
ΧΗΣ» όπου εργαζόταν.

Ένας 47χρονος ναύτης, μέλος του πλη-
ρώματος «ΝΗΣΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ»

κατά τη διάρκεια χειρισμών για την πρόσδεση
του πλοίου, την Παρασκευή 17/5, τραυματί-
στηκε και διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκο-
μείο Κεφαλλονιάς, όπου διαπιστώθηκε ο
ακρωτηριασμός του αριστερού του αντίχειρα.

Τα πτώματα 24 ανθρώπων, κυρίως παι-
διών, εντοπίστηκαν ύστερα από την

βύθιση πλοίου που μετέφερε κατοίκους της
Μιανμάρ κοντά στις ακτές του Μπανγκλαντές.

Τα πτώματα βρίσκονταν σε αποσύνθεση,
γεγονός που υποδηλώνει ότι ενδεχομένως το
ναυάγιο να σημειώθηκε πριν πλήξει ο κυκλώ-
νας «Μαχάσεν» την περιοχή, 16/5, από τον
οποίο 13 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους
στο Μπανγκλαντές.

Η καπιταλιστική βαρβαρότητα της εκμε-
τάλλευσης της εργατικής τάξης και η κερδο-
φορία των μονοπωλίων αποτελούν τη βασική
αιτία των τραγικών εργατικών ατυχημάτων.
Τα παραπάνω τόνισε ο ευρωβουλευτής του
ΚΚΕ Γιώργος Τούσσας παρεμβαίνοντας στην
Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για
τις «Συνθήκες εργασίας και πρότυπα υγείας
και ασφάλειας», προσθέτοντας μεταξύ
άλλων:

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεθνούς Ορ-
γάνωσης Εργασίας, ένας εργαζόμενος ανά
τριάμισι λεπτά χάνει τη ζωή του από εργατικό
ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια. Τα κρο-
κοδείλια δάκρυα της πλουτοκρατίας και του
πολιτικού της προσωπικού αποτελούν πρό-
κληση για τους συγγενείς των θυμάτων και
την εργατική τάξη.

Η οργάνωση της αντιμονοπωλιακής αντι-
καπιταλιστικής πάλης της κοινωνικής συμμα-
χίας της εργατικής τάξης με τα άλλα λαϊκά
στρώματα μπορεί να ανοίξει το δρόμο για να
ληφθούν μέτρα για την προστασία των εργα-
ζομένων, να ανατρέψει το σάπιο σύστημα της
καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, την εξουσία
των μονοπωλίων, για την κατάκτηση της ερ-
γατικής - λαϊκής εξουσίας, βασική προϋπό-
θεση για να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες
εργατικές - λαϊκές ανάγκες.

Παρέμβαση του ΚΚΕ στην Ευρωβουλή 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κάλεσμα για συνέχιση του αγώνα  
με πολύμορφες κινητοποιήσεις

(Συνέχεια από τη σελίδα 1)

Στο άρθρο 14 «Πλήρωμα ιδιωτικών
πλοίων αναψυχής», την οργανική σύν-
θεση καθορίζει ο ιδιώτης, «μαύρη» ανα-
σφάλιστη εργασία, με εργαζόμενους
πολλαπλών καθηκόντων (σπίτι – γρα-
φείο – πλοίο).

Στο άρθρο 17 «Φορολογικές διατά-
ξεις», απαλλάσσονται τα επαγγελματικά
πλοία αναψυχής από τον ειδικό φόρο
κατανάλωσης  και τον δασμό των καυσί-
μων και μαζί με τα τουριστικά ημερό-
πλοια απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α.
Υποκρίνονται ότι πασχίζουν να μαζέ-
ψουν φόρους από τους «έχοντες και κα-
τέχοντες», στην πράξη αφήνουν
ορθάνοιχτη πόρτα διευρύνοντας «το
πλυντήριο του μαύρου χρήματος» και
μόνο φορολογικούς ελέγχους δεν μπο-
ρούν να κάνουν σε επαγγελματικά και
ιδιωτικά πλοία αναψυχής.

Στο άρθρο 22 «Σύσταση ΝΠΔΔ  με
την επωνυμία Οίκος Ναύτη – Απασχό-
ληση Ναυτικών», καταργούνται ο Οίκος
Ναύτη και το ΓΕΝΕ, συγχωνεύονται και
δημιουργείται ενιαίος φορέας.

Ζητάμε την άμεση σύγκληση της
Ε.Ε. της ΠΝΟ, να εξετάσει τις εξελί-
ξεις που διαμορφώνονται σε βάρος
των ναυτεργατών, των εργαζομένων
από την βάρβαρη αντιλαϊκή πολι-
τική, να συνεχίσουμε με πολύμορ-
φες αγωνιστικές κινητοποιήσεις. 

Καλούμε τους ναυτεργάτες, τους
εργαζόμενους, τα σωματεία, τις επι-
τροπές αγώνα, τις λαϊκές επιτροπές,
να κλιμακώσουμε την δράση μας, να
μην υποκύψουμε στον «κοινωνικό
κανιβαλισμό» του κεφαλαίου, να
ανατρέψουμε αυτά τα μέτρα αυτή
την πολιτική, κανένας μόνος του. 

NAYTIKA... ATYXHMATA

Με μεγάλη συμμετοχή έγινε την
Κυριακή 19 Μάη η 34η Μαρα-

θώνια πορεία Ειρήνης που κατέληξε
στην πρεσβεία του Ισραήλ, με κεντρικό
σύνθημα «Ενάντια στους ιμπεριαλιστι-
κούς πολέμους και το εκμεταλλευτικό
σύστημα που τους γεννά, για τη φιλία,
τη συνεργασία, την κοινή πάλη των
λαών».

Η Μαραθώνια Πορεία, που διοργα-
νώνει κάθε χρόνο η  Ελληνική Επι-
τροπή για τη Διεθνή Ύφεση και
Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ), έγινε σε μια περίοδο
που κλιμακώνεται η ιμπεριαλιστική
επέμβαση στη Συρία,
που επεκτείνονται οι
απειλές εναντίον του
Ιράν, που η Ελλάδα,
με ευθύνη των κυβερ-
νήσεων και για λογα-
ριασμό των ντόπιων
μονοπωλιακών ομί-
λων, εμπλέκεται και
συμμετέχει ενεργά
στα σχέδια ΗΠΑ -
ΝΑΤΟ - ΕΕ για την
περιοχή.

Η πορεία ξεκίνησε
λίγο μετά τις 8 το
πρωί, με την τελετή
στον Τύμβο του Μα-
ραθώνα και την κατάθεση στεφάνων
στην προτομή του Γρ.
Λαμπράκη, όπου ο γιός του Γιώργος,
αντιπρόεδρος της ΕΕΔΥΕ, απηύθυνε
σύντομο χαιρετισμό καλώντας τους ερ-
γαζόμενους και το λαό σε επαγρύπνηση
μπροστά στα πολεμικά σχέδια των
ιμπεριαλιστών που ξεδιπλώνονται απει-
λητικά. 

Μετά την στεφάνων στην προτομή
του Γρηγόρη Λαμπράκη ξεκίνησε η πο-

ρεία που τερμάτισε στις 7 το απόγευμα
έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ,
όπου μίλησε ο πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ
Σταύρος Τάσος, ο οποίος τόνισε: 

Φέτος, που
συμπληρώνο-
νται 50 χρόνια
από τη δολοφο-
νία του από το
αστικό κράτος
και τους φασι-
στικούς, παρα-
κ ρ α τ ι κ ο ύ ς
μηχανισμούς,

αναλαμβάνουμε την ευθύνη να δώ-
σουμε το πραγματικό περιεχόμενο της
δράσης του συνδέοντας στην πράξη
την ανυπακοή στην κυρίαρχη πολιτική,
με τον αγώνα κατά της κοινωνικής αδι-
κίας και των αιτιών που την προκαλούν.

Γιατί τότε και τώρα ίδιος είναι ο
εχθρός, ο καπιταλισμός, όπου στην
εποχή των μονοπωλίων, σημαδεύεται
από τη φτώχεια, την πείνα, τους ιμπε-
ριαλιστικούς πολέμους, την εργοδοτική,

κρατική και παρακρατική καταστολή, τις
ναζιστικές-ρατσιστικές συμμορίες, όπως
η «Χρυσή Αυγή».

Στέλνουμε το μήνυμα παντού:
Στον πόλεμο των ιμπεριαλιστών οι

λαοί θα έχουν τη δική τους σημαία που
θα εναντιώνεται στη σύγχρονη σκλαβιά
και θα δείχνει το δρόμο της κατάργησης
του τελευταίου εκμεταλλευτικού συστή-
ματος της ιστορίας και τη δημιουργία
του νέου ειρηνικού κόσμου.

ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

Να απεμπλακεί η Ελλάδα από τις πο-
λεμικές προετοιμασίες κατά της Συρίας
και του Ιράν.
Να κλείσει τώρα η βάση της Σούδας.
Να κλείσουν όλες οι βάσεις και τα
στρατηγεία του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.
Να επιστρέψουν όλοι οι Έλληνες έν-
στολοι που βρίσκονται εκτός συνόρων
σε ιμπεριαλιστικές αποστολές
Να ακυρωθούν τα στρατιωτικά γυμνά-
σια κι όλες οι συμφωνίες στρατιωτικής
συνεργασίας με το Ισραήλ.

Δυναμώνουμε τις προσπάθειες για
τον τερματισμό της κατοχής στην
Κύπρο, για λύση του Κυπριακού προ-
βλήματος, για Κύπρο ενιαία, δικοινο-
τική-διζωνική Ομοσπονδία με μια διεθνή
προσωπικότητα και μια ιθαγένεια. 

Στηρίζουμε τον αγώνα του παλαιστι-
νιακού λαού, ενάντια στην Ισραηλινή
κατοχή, για παλαιστινιακό ανεξάρτητο
κράτος, στα σύνορα του 1967, με πρω-
τεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Συνεχίζουμε την πάλη μας για την
αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ,
συμβάλλουμε στην ανάπτυξη κινήματος
με αυτόν τον προσανατολισμό στα Βαλ-
κάνια και γενικότερα στην περιοχή μας.

50 χρόνια από τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ

ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΓΕΝΝΑ

Εμπνεόμαστε - Διδασκόμαστε - Συνεχίζουμε... και θα νικήσουμε!
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Εκφυλισμός και  παρασκήνιο 
στο 28ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ του ΕΚΑ

Ο πλήρης εκφυλισμός ήταν το βασικό χαρακτηρι-
στικό του 28ου Συνεδρίου του Εργατικού Κέντρου

Αθήνας, που έγινε στις 25 και 26 Μάη. Αποκλειστικά
υπεύθυνες γι' αυτό οι δυνάμεις του κυβερνητικού και
εργοδοτικού συνδικαλισμού, οι οποίες μετέτρεψαν το
Συνέδριο του μεγαλύτερου Εργατικού Κέντρου της
χώρας, σε διαδικασία παρασκηνιακών διαβουλεύσεων.
Ματαίωσαν την ουσιαστική συζήτηση για την οργα-
νωμένη αγωνιστική απάντηση της εργατικής τάξης στη
διαρκή επίθεση των κεφαλαιοκρατών. 

Αυτό και μόνο αρκεί, ώστε η εργατική τάξη να τους
αφαιρέσει το δικαίωμα να μιλάνε εξ ονόματός της.
Ταυτόχρονα, αναδείχθηκε η ριζική αντίθεση των δύο
γραμμών στο εργατικό κίνημα. Επιβεβαιώθηκε η ανω-
τερότητα της γραμμής της ταξικής πάλης, αλλά και τα
αυξημένα καθήκοντα των ταξικών δυνάμεων να συμ-
βάλουν με τη δράση τους στην ενεργητική είσοδο των
λαϊκών μαζών στο στίβο της ταξικής πάλης.

Οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ διακρίθηκαν για τη μαζική,
οργανωμένη και πειθαρχημένη παρουσία τους. Βρέ-
θηκαν στο συνέδριο με τη συνείδηση ότι βρίσκονται
σε αποστολή για την οργάνωση της τάξης τους. Η
στάση τους βασίζεται στην αντίληψη ότι υπάρχει η δυ-
νατότητα και η ανάγκη για έναν άλλο δρόμο ανάπτυ-
ξης σε όφελος του λαού, που περνά μέσα από την
ταξική σύγκρουση.

Στην αντίπερα όχθη, οι δυνάμεις της ταξικής συ-
νεργασίας, οι δύο ΠΑΣΚΕ, οι δύο ΔΑΚΕ, η «Αυτό-
νομη Παρέμβαση» (ΣΥΡΙΖΑ), έλαμψαν όλοι διά της
απουσίας τους, έλειπαν περίπου 4 στους 5 αντιπροσώ-
πους τους! Όταν τη δεύτερη μέρα οι δυνάμεις του
ΠΑΜΕ κατήγγειλαν αυτήν την κατάντια και αποχώ-
ρησαν, στην αίθουσα έμειναν λιγότεροι από 90 σύνε-
δροι. Φάνηκε η δυσκολία της «εργατικής
αριστοκρατίας» να «κινητοποιήσει» σημαντικό κομ-
μάτι των δυνάμεών της, καθώς οι δεσμοί τους είναι
προϊόν πελατειακών σχέσεων που σήμερα έχουν αδυ-
νατίσει. Παράλληλα, η σημερινή κατάσταση είναι και
αποτέλεσμα της συστηματικής καλλιέργειας κλίματος
απογοήτευσης από την "εργατική αριστοκρατία", για
την αδρανοποίηση των λαϊκών μαζών.

(Συνέχεια από τη σελίδα 1)

Νέες αξιώσεις από τους 
βιομήχανους και εφοπλιστές

Να πάρουμε υπόψη μας τις νέες αξιώσεις των
βιομηχάνων που χτες εμφανίστηκαν μέσω διαρ-
ροών. Εξετάζουν, λένε, το ενδεχόμενο της αύ-
ξησης του επιτρεπόμενου μηνιαίου ορίου
απολύσεων και στον ιδιωτικό τομέα, ζητώντας
από το υπουργείο Εργασίας να μελετήσει νέο
ν ο μ ο θ ε τ ι κ ό
πλαίσιο.

Οι βιομήχα-
νοι, δηλαδή,
απαιτούν απε-
λευθέρωση των
απολύσεων, κα-
θεστώς πλήρους
ελαστικότητας
για να μπορούν
να απολύουν
όποτε και όσους
θέλουν.

Αυτά σχεδιά-
ζουν, συνάδελ-
φοι και
συναδέλφισσες.
Όπως επίσης
δεν πρέπει να
περνά απαρατήρητο πως στα σχέδιά τους για τις
ΣΣΕ σηματοδοτούν τον κίνδυνο ακόμα μεγαλύ-
τερης εγκατάλειψης των ανέργων.

Χρειαζόμαστε οργάνωση 
και κίνημα αποφασισμένο

Οργάνωση, κίνημα αποφασισμένο, ηγεσίες
αφοσιωμένες και ικανές για αγώνα μέχρι τέ-
λους.

Κοινωνική συμμαχία και σχέδιο για οργα-
νωμένους αγώνες, μορφές πάλης που θα προ-
φυλάσσουν το κίνημα από τυχοδιωκτισμούς,
που θα συσπειρώνουν σε κάθε χρονική στιγμή
εργαζόμενους, θα προετοιμάζουν τους συνά-
δελφους για σύγκρουση με το σύνολο της αντι-
λαϊκής πολιτικής. 

Η δημιουργία ενός μετώπου αντίστασης σε
όσο το δυνατόν περισσότερους χώρους εργα-
σίας, η οργάνωση στα σωματεία και η συμμε-
τοχή περισσότερων εργαζομένων στη λήψη των
αποφάσεων και στην καθημερινή πάλη πρέπει
να είναι στόχος, διότι αποτελούν, μαζί με τη
γραμμή αντιπαράθεσης που έχει ορίσει το
ΠΑΜΕ, τους αναγκαίους όρους για να ανατρέ-
ψουμε μέτρα και συσχετισμούς.

Σήμερα, σε διάφορους χώρους εργασίας
ανάβουν οι φωτιές του ταξικού αγώνα, με απερ-
γίες που κρατούν μέρες, με αιτήματα που χτυ-
πούν την αντιλαϊκή πολιτική.

Όμως, για να αρχίσουμε να επιβάλλουμε το
δίκιο μας και να το κάνουμε νόμο, πρέπει αυτοί
οι χώροι να πολλαπλασιαστούν. Να υπάρξουν
παντού, σε όλους τους χώρους εργασίας, πυρή-
νες πρωτοπόρων εργατών, αποφασισμένων, με
αντοχή και ανθεκτικότητα. Χρειάζεται να εκλεί-
ψουν και να εκμηδενιστούν από τις γραμμές του
κινήματος οι θέσεις και οι απόψεις της εργοδο-
σίας, που εκφράζονται από τις παρατάξεις που
πλειοψηφούν στα περισσότερα συνδικαλιστικά
όργανα.

Λένε συνάδελφοι, από τα "ΕΞΤΡΑ" που απερ-
γούν για 6η μέρα
σήμερα: "Επιτέ-
λους ξυπνήσαμε,
σπάσαμε το φόβο
και να, είμαστε
εδώ έξω και πα-
λεύουμε για το
δίκιο μας.
Έπρεπε να το εί-
χαμε κάνει πιο
νωρίς, αλλά έστω
και τώρα δεν
είναι αργά". 

Έτσι λέει ο
κάθε εργάτης
που σπάει το
φόβο, νιώθει ότι
μπορεί να αντι-
σταθεί και το

κάνει πράξη. Φυσικά αυτή η πορεία δεν είναι ευ-
θεία. Υπάρχουν απογοητεύσεις, πισωγυρίσματα,
δυσκολίες, παρεμβαίνει συστηματικά και με σχέ-
διο και η εργοδοσία. 

Όμως, ο δρόμος του αγώνα είναι η μόνη επι-
λογή. Διαχειριστικές λογικές δεν μπορούν σή-
μερα να δώσουν λύση. Απαιτείται ρήξη και
σύγκρουση για να φέρουμε τα πάνω κάτω.

Να γίνουμε πιο πολλοί 
και πιο αποτελεσματικοί

Συνάδελφοι, μπροστά μας δεν έχουμε μόνο
τις Συμβάσεις. Ο διαχωρισμός σε μισθολογικό
και μη μισθολογικό κόστος, όπως λένε, έχει
κύριο στόχο την απαλλαγή της εργοδοσίας από
τις ασφαλιστικές εισφορές αλλά και από άλλες
παροχές. 

Στο σοβαρό αυτό μέτωπο πάλης οι δυνάμεις
της κοινωνικής συμμαχίας προχωράμε το επό-
μενο διάστημα με αγωνιστικές πρωτοβουλίες,
χτυπώντας καμπανάκι στους εργαζόμενους και
στους συνταξιούχους, με στόχο όχι μόνο να πε-
ρισώσουμε ό,τι μπορούμε αλλά και για να ανοί-
ξουμε το δρόμο για την οριστική λύση του
προβλήματος, για το δικαίωμα στην Κοινωνική
Ασφάλιση, στην Υγεία, στην Πρόνοια.

Οι απαιτήσεις του αγώνα σήμερα είναι
πολλαπλάσιες του χτες, πρέπει να γίνουμε
πιο πολλοί, πιο αποτελεσματικοί, να γί-
νουμε όλοι προπαγανδιστές της υπεράσπι-
σης των συμφερόντων μας.

Περισσότερο από έκδηλη είναι
η ικανοποίηση στον ΣΥΡΙΖΑ

για την εμφάνιση του Αλ. Τσίπρα  στη
Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ και την
υποδοχή που του επεφύλαξαν οι βιο-
μήχανοι. Την πόρτα του ΣΕΒ στον
αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ άνοιξαν τα διαπι-
στευτήρια που έδωσε τον τελευταίο
χρόνο στις συνάξεις που έχουν προη-
γηθεί, όπως το Συνέδριο του
Economist και η εκδήλωση του Ελλη-
νοαμερικανικού Επιμελητηρίου, όπου
ο Αλ. Τσίπρας υπερέβαλλε εαυτόν για
να πείσει ότι η πολιτική που πρε-
σβεύει έχει στην προμετωπίδα της τα
συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου.

Η επίκληση του Λένιν, από τον
πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, σε μια μάζωξη
των βιομηχάνων, κάθε άλλο παρά
τους ξάφνιασε (όπως εισαγωγικά είπε
ο Τσίπρας), αφού τον έφερε προκλη-
τικά στα μέτρα της διαχείρισης του
καπιταλισμού που θέλει ο ίδιος να
ασκήσει, λέγοντας τα εξής:

«Επειδή λοιπόν καλό είναι να μα-
θαίνει κανείς ακόμα και από τους
αντιπάλους του, θέλω να σας θυμίσω
μια πασίγνωστη φράση του Λένιν για
την ανοικοδόμηση της τότε κατε-
στραμμένης χώρας του: Σοσιαλισμός
ίσον σοβιέτ συν εξηλεκτρισμός. Αυτό
αναφέρεται σε μια παρωχημένη βέ-
βαια εποχή. Τηρουμένων όμως των
ιστορικών αναλογιών, και με μια δόση
αυθαιρεσίας, μπορούμε να πούμε:
Ανάπτυξη ίσον δημοκρατία συν επεν-
δύσεις». Πράγματι, στο κράτος των
εργατών που γεννήθηκε από τη Με-
γάλη Οκτωβριανή Επανάσταση, η
ανάπτυξη της σοσιαλιστικής οικονο-
μίας δεν μπορούσε παρά να βασίζε-
ται στην εξουσία των Σοβιέτ και στον
εξηλεκτρισμό, δηλαδή στην εξασφά-
λιση επάρκειας σε ενεργειακούς πό-
ρους, σε μια καθυστερημένη έως τότε
οικονομία, όπως ήταν αυτή της τσα-
ρικής Ρωσίας. Η κοινωνικοποίηση
των μέσων παραγωγής ήταν αυτή
που έδωσε στους εργάτες τα κλειδιά
της οικονομίας για να μεγαλουργή-
σουν σε οικονομικό και κοινωνικό επί-
πεδο, έχοντας πετάξει τους
καπιταλιστές από την παραγωγή. 

Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ, σαν γνήσιος κο-
λαούζος των αστών, έρχεται να... δι-
δάξει Λένιν στα μέτρα τους, λέγοντας
ότι το σύγχρονο μήνυμα της λενινι-
στικής θεωρίας είναι ο υγιής καπιτα-
λισμός! 

Αν όμως για την αστική τάξη ο
Αλ. Τσίπρας είναι η σύγχρονη

εκδοχή του... Λενινισμού, στο πρό-
σωπο του προέδρου των βιομηχά-
νων μπορεί να καυχιέται ότι βρήκε
έναν σύγχρονο... Μαρξιστή! ο οποίος
συντονισμένος στο ίδιο μήκος κύμα-
τος με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ από
το βήμα της  ΓΣ του ΣΕΒ είπε: 

«Όπως θα έλεγε κι ο Μαρξ (πα-
ραφράζω μια χαρακτηριστική ρήση
του), δεν είμαστε φιλόσοφοι, ώστε ν'
αρκεστούμε να ερμηνεύουμε την κα-
τάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο
τόπος. Πρέπει να τον μετασχηματί-
σουμε - να τον ανασυγκροτήσουμε
(...) Ο ίδιος ο Μαρξ (ελπίζω να μη σας
ξενίζει που προστρέχω και πάλι σ'
αυτόν), πίστευε πάντοτε ότι η παρα-
γωγή, και η βιομηχανία ειδικότερα,
αποτελούν εκδήλωση των "πιο ουσια-
στικών δυνάμεων του ανθρώπου". Κι
εμείς στον ΣΕΒ συμφωνούμε από-
λυτα μαζί του»... 

Όμως, ο Μαρξ πάνω απ’ όλα
έλεγε βέβαια ότι τα παράσιτα οι κε-
φαλαιοκράτες, όπως αυτοί του ΣΕΒ,
πρέπει να περάσουν στο χρονοντού-
λαπο της Ιστορίας, με κοινωνική επα-
νάσταση, που θα τους αφαιρέσει την
εξουσία και την ιδιοκτησία στα μέσα
παραγωγής. Όπως επίσης έλεγε ότι
φορέας αλλαγής του κόσμου δεν
μπορεί να είναι το παλιό, οι καπιταλι-
στές, αλλά το νέο, οι εργάτες και οι
σύμμαχοί τους από τα λαϊκά στρώ-
ματα. 

Σ' αυτό είναι βέβαιο ότι ο ΣΕΒ δε
συμφωνεί καθόλου. Γι' αυτό άλλωστε
αισθάνεται σιγουριά με τον ΣΥΡΙΖΑ,
που είναι κόμμα της διαχείρισης και
σαν τέτοιο τον καλοδέχεται στις μα-
ζώξεις του, μαζί με τα άλλα αστικά
κόμματα. Όπως λέει και ο λαός,
«όμοιος τον όμοιο και η κοπριά στα
λάχανα»...

Αποδοχή του ΣΥΡΙΖΑ από τον ΣΕΒ Επίσκεψη Σαμαρά στην Κίνα για τα 
συμφέροντα εφοπλιστών και μονοπωλίων

Στο φασιστικό «σάιτ» τους, ο βουλευτής της Χρυσής
Αυγής Νίκος Κούζηλος (αυτός που έκανε Ερώτηση στη
Βουλή για την ενίσχυση των ναυτιλιακών εταιρειών) με πε-
ρισσό θράσος κατηγορεί το ΚΚΕ και την εφημερίδα του, τον
«Ριζοσπάστη», τον οποίο μάλιστα αποκαλεί «καπιταλιστικό»
γιατί  «…κατηγορούν (σ.σ. οι κομμουνιστές) την πρωτιά της
χώρας μας στην ναυτιλία.»

Αυτό που δεν γράφει βέβαια είναι το τι σημαίνει για το λαό
και τους ναυτεργάτες αυτή η πρωτιά… Δε λέει ότι οι ναυτερ-
γάτες έχουν πληρώσει αυτήν την πρωτιά με ξεχειλωμένα
ωράρια, με τσακισμένα δικαιώματα, ακόμη και με το ίδιο τους
το αίμα. Δε λέει ότι:
Οι ναυτεργάτες ήταν 100.000 το '80, ενώ σήμερα 20.000, εκ
των οποίων οι μισοί άνεργοι.
Οι εφοπλιστές είναι ζήτημα αν φτιάχνουν έστω και ένα κα-

ράβι πλέον στην Ελλάδα.
Τα εισιτήρια μόνο για την περίοδο 2001-2008 αυξήθηκαν

κατά 376%.
Οι εφοπλιστές ακόμα και το πετρέλαιο για τις πισίνες το

παίρνουν αφορολόγητο, μαζί με άλλες – πάνω από 30 –  φο-
ροαπαλλαγές.

Για όλα αυτά, βεβαίως, τουμπεκί κάνουν οι φασίστες προ-
κειμένου να στηρίξουν τους εφοπλιστές.

Παρακάτω – με ύφος εκπροσώπου των εφοπλιστών -
γράφει: «Πάρτε το απόφαση: Η Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία
είναι παγκόσμια υπερδύναμη και μπορεί να μας βγάλει από το
τέλμα. Τόσο πολύ τους ενοχλεί που κυματίζει η Γαλανόλευκη
σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης!».

Βέβαια, οι χρυσαυγίτες και σε αυτήν την περίπτωση ακο-
λουθούν και βαδίζουν το δρόμο που άνοιξε η, λατρεμένη γι'
αυτούς και το κεφάλαιο, χούντα.

Να τι έλεγε το '68 στους εφοπλιστές ο δικτάτορας Γιώργος
Παπαδόπουλος: «Θα σας παράσχω το παν (…) θα σας προ-
σφέρω οποιανδήποτε άλλην υλικήν συμπαράστασιν ζητήσετε
δια να θεμελιώσετε το μεγαλείον της μεγάλης Ελλάδος, να κυ-
ματίζη η κυανόλευκος εις τα πέρατα της οικουμένης».

Εξάλλου, όλα τα προνόμια που απολαμβάνουν σήμερα οι
εφοπλιστές τα θέσπισε η χούντα και οι επόμενες αστικές κυ-
βερνήσεις και βεβαίως η Χρυσή Αυγή δεν έχει άλλο σκοπό
πέρα από το να στηριχτούν κι άλλο οι εφοπλιστές από το δικό
μας ιδρώτα, των εργαζόμενων και της νεολαίας!

Έτσι οραματίζεται η Χρυσή Αυγή να βγούμε από το τέλμα,
με τσακισμένα δικαιώματα, φοροαπαλλαγές για το κεφάλαιο,
ανεργία και μεροκάματα των 15 ευρώ! Αυτοί είναι οι φίλοι των
εφοπλιστών, οι χουντικοί και οι χρυσαυγίτες!

ΥΓ 1:  Όσο για τον «καπιταλιστικό» Ριζοσπάστη, οι ναυ-
τεργάτες ξέρουν από πρώτο χέρι ποιον έχουν δίπλα τους
τόσα χρόνια και ποιον απέναντι. Κι εκεί, στους απέναντι, βρί-
σκεται με το σινάφι του ο χρυσαυγίτης…

ΥΓ 2: Από όσα λέει ο χρυσαυγίτης αποδεικνύεται πόσο
ψεύτικα είναι όσα λέει η ναζιστική οργάνωση περί «φορολο-
γίας της πλουτοκρατίας», γιατί οι εφοπλιστές έγιναν «παγκό-
σμια υπερδύναμη» χάρη στην υπερεκμετάλλευση των
ναυτεργατών και στις δεκάδες φοροαπαλλαγές που τους
προσφέρει το αστικό κράτος. Ας αφήσουν τα σάπια, λοιπόν…

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ και  ΧΟΥΝΤΑ

Οι καλύτεροι φίλοι των εφοπλιστών!

Το έδαφος για τη συμμετοχή κινέζι-
κων κολοσσών στο πρόγραμμα

εκποίησης της δημόσιας περιουσίας
στην Ελλάδα και για νέες συμπράξεις με-
ταξύ ελληνικών και κινέζικων επιχειρημα-
τικών ομίλων, έστρωσαν οι κυβερνήσεις
της Ελλάδας και της Κίνας, με την υπο-
γραφή συμφωνιών και πρωτοκόλλων οι-
κονομικής συνεργασίας, στο πλαίσιο της
επίσκεψης του Α. Σαμαρά στο Πεκίνο.

Πρώτοι στόχοι των κινέζικων μονο-
πωλίων αποτελούν:
Το λιμάνι του Πειραιά
Το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»
Οι σιδηρόδρομοι
Η έκταση του πρώην αεροδρομίου του

Ελληνικού
Τα περιφερειακά αεροδρόμια και λιμά-

νια της χώρας.
Οι διμερείς συμφωνίες αφορούν

ακόμα τη συνεργασία ανάμεσα σε επι-
χειρηματικούς ομίλους στους τομείς των
τηλεπικοινωνιών, των μεταφορών, της
ενέργειας, του τουρισμού και των ακινή-
των. Ιδιαίτερο ήταν εκατέρωθεν το ενδια-
φέρον για την ενδυνάμωση των σχέσεων
μεταξύ του ελληνικού εφοπλιστικού κε-
φαλαίου και των κινέζικων πολυεθνικών.

Με δεδομένο ότι οι Έλληνες εφοπλι-
στές μεταφέρουν κινεζικά προϊόντα σε
όλο τον κόσμο και ταυτόχρονα κατα-
σκευάζουν εκατοντάδες πλοία στα ναυ-
πηγεία της Σαγκάης, ο Κινέζος
πρωθυπουργός στις δηλώσεις του ανέ-
φερε: «Είμαστε και οι δύο χώρες ναυτι-
κές υπερδυνάμεις που πρέπει να
συνεργαστούν στενότερα». 

Ο ίδιος ανακοίνωσε στον Α. Σαμαρά
ότι «η COSCO θα διεκδικήσει την πλειο-
ψηφία των μετοχών του ΟΛΠ στο σχετικό
διαγωνισμό». Καθώς επίσης και την εξα-
γορά της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, που ενδιαφέρει
τους Κινέζους για τη μεταφορά των προϊ-
όντων τους.

Υπογράφηκαν έντεκα συμφωνίες και
μνημόνια μεταξύ Ελλάδας και Κίνας. Οι
τέσσερις συμφωνίες είναι διακρατικές και
τίθενται άμεσα σε ισχύ, ενώ οι υπόλοιπες
είναι μεταξύ επιχειρηματικών ομίλων. 

Υπογράφτηκαν ακόμα 4 συμφωνίες
εφοπλιστών, προκειμένου να εξασφαλί-
σουν χρηματοδότηση για την κατασκευή
πλοίων στα κινέζικα ναυπηγεία και να
κλείσουν συνεργασίες για μεταφορά
εμπορευμάτων. Την ίδια ώρα, τα ναυπη-
γεία στην Ελλάδα φυτοζωούν και χιλιά-
δες εργάτες παραμένουν άνεργοι.

Διαφημίζοντας την εξαθλίωση του ελ-
ληνικού λαού ο πρωθυπουργός μιλώντας
στην Κινέζικη Ακαδημία Επιστημών για
τα βάρβαρα μέτρα που προωθεί η κυ-
βέρνηση, δήλωσε: 

«Δεν θα ήμουν εδώ αν δεν είχαμε
στην Ελλάδα αλλάξει ρότα» προκειμένου
να μειώσει το λεγόμενο εργατικό κόστος.
Ο Αν. Σαμαράς κάλεσε τους Κινέζους επι-
χειρηματίες να επενδύσουν στη χώρα
μας και να γίνουν μέρος της «ελληνικής
ιστορίας επιτυχίας»...!

Αναφέρθηκε ακόμα στην υψηλή ανερ-
γία, λέγοντας ότι ο μόνος τρόπος για να
αντιμετωπιστεί είναι να «προχωρήσουμε
αμέσως σε επενδύσεις και αποκρατικο-
ποιήσεις». 

Ιστορικό ρεκόρ χαρακτηρίζεται η αύ-

ξηση που καταγράφει στη συνολική

χωρητικότητά του ο ελληνόκτητος στόλος,

σύμφωνα με τα ετήσια στοιχεία που δημο-

σίευσε πρόσφατα η Ελληνική Επιτροπή

Ναυτιλιακής Συνεργασίας του Λονδίνου

«Committee». 

Συγκεκριμένα μέχρι και το Μάρτη του

2013, η συνολική χωρητικότητα του ελλη-

νόκτητου στόλου ανερχόταν στους

265.336.520 τόνους. Δηλαδή αυξήθηκε κατά

1,3 εκατ. τόνους σε σχέση με το αντίστοιχο

περσινό διάστημα, ενώ αντιστοιχεί πλέον

στο 25% της παγκόσμιας χωρητικότητας!

Επιπλέον, οι Έλληνες εφοπλιστές από

τις αρχές του 2013 και μέχρι το Μάρτη,  πα-

ρήγγειλαν 41 καράβια (όχι βέβαια σε ελλη-

νικά ναυπηγεία), αξίας 3,149 δισ. δολ.! 

Κέρδη που τα έχουν «πληρωμένα» οι

ναυτεργάτες με τον ιδρώτα και το αίμα τους,

τη μαύρη ανασφάλιστη εργασία, τη λεηλα-

σία του ΝΑΤ. Τα έχει πληρωμένα συνολικά

ο εργαζόμενος λαός που η αντιλαϊκή πολι-

τική κυβέρνησης, ΕΕ, ΔΝΤ, τον έχει γονατί-

σει από τη φτώχεια, την ανεργία, τα

χαράτσια, για να εξασφαλίζει τρελά προνό-

μια, την πλήρη φοροαπαλλαγή και δισ. επι-

δοτήσεις στους εφοπλιστές.

Κέρδη από τον ιδρώτα και το αίμα των ναυτεργατών

Εκατοντάδες οικογέ-
νειες ανέργων, μαζί με

τα παιδιά τους κατέκλυσαν
την Κυριακή 12 του Μάη
την τεράστια αίθουσα του
μηχανουργείου στο χώρο
της Ναυπηγοεπισκευαστι-
κής Ζώνης, συμμετέχοντας
στη μεγάλη πασχαλινή εκ-
δήλωση που διοργάνωσαν
ταξικά κλαδικά συνδικάτα
του Πειραιά μαζί με τις Λαϊ-
κές Επιτροπές, τις Επιτρο-
πές Ανέργων και τους
Γυναικείους Συλλόγους
της ΟΓΕ, όλης της πειραιώ-
τικης περιφέρειας.

Περισσότεροι από 100
άνθρωποι για πάνω από μία
βδομάδα, ετοίμαζαν με με-
ράκι και κόκκινα μεροκά-
ματα την εκδήλωση. Από το
υστέρημά τους, εργατικές,
λαϊκές οικογένειες, αυτοα-
πασχολούμενοι, μικροί
έμποροι, δίνοντας σάρκα
και οστά στο σύνθημα
«ένας για όλους και όλοι

Εκδήλωση για τους ανέργους και τις 

οικογένειές τους στη Ν/Ζ Περάματος

για έναν» εξασφάλισαν ένα
πλούσιο γιορτινό τραπέζι
για τις άνεργες οικογέ-
νειες, για να τους δώσουν
κουράγιο να αγωνιστούν
και να διεκδικήσουν το δι-
καίωμά τους στη δουλειά
με πλήρη εργασιακά δικαι-
ώματα, για την ανατροπή
της βάρβαρης αντιλαϊκής
πολιτικής. Το πασχαλινό
τραπέζι συμπλήρωναν
κρασί και χορός από μου-

Εργατιά μπροστά τώρα μια γροθιά, 

γκρέμισε μνημόνια και αφεντικά. 

σικό λαϊκό συγκρότημα.
«Ο εργάτης που δεν πι-

στεύει ότι έχει δικαίωμα
στο γλέντι, στο θέατρο,
στον πολιτισμό έχει ήδη
ρίξει τον πήχη των απαιτή-
σεών του, έχει παραιτηθεί
και πολύ πιο εύκολα θα
γίνει αυτό που θέλουν το
κεφάλαιο και οι κυβερνή-
σεις του, ο σκλάβος του
21ου αιώνα», ανέφερε ο Σ.
Πουλικόγιαννης, πρόεδρος
του Συνδικάτου Μετάλλου
Πειραιά.

Ο αντιπρόεδρος του
Σωματείου των εργαζομέ-
νων στα Ναυπηγεία Ελευσί-
νας, Χρ. Κανακίδης
ανέφερε ότι οι εργαζόμε-
νοι του ναυπηγείου, δεί-
χνοντας «την
ευγνωμοσύνη τους στα σω-
ματεία και τους εργάτες
της Ζώνης», γιατί αν δεν
ήταν αυτοί, όπως σημεί-
ωσε, δεν θα μπορούσε να
κρατήσει τόσο καιρό η

απεργία στο ναυπηγείο,
πρόσφεραν συμβολικά στο
ταμείο των Σωματείων της
Ζώνης 3.000 ευρώ.

Έτσι εκδηλώνει την τα-
ξική αλληλεγγύη της η ερ-
γατική τάξη και όχι όπως
θέλουν να μας κάνουν, ζή-
τουλες της ελεημοσύνης
αυτών που μας κλέβουν το
ψωμί που εμείς παρά-
γουμε.

Πάνω: Πριν την αποχώρηση των αντιπροσώπων του ΠΑΜΕ
Κάτω: Μετά την αποχώρηση των αντιπροσώπων του ΠΑΜΕ
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Ηβαρβαρότητα της αντιασφαλιστικής επέλασης
κυβέρνησης και κεφαλαίου σε βάρος των εργα-

ζομένων, εκδηλώνεται με τον πιο ανάλγητο τρόπο στις
παροχές πρόνοιας του Οίκου Ναύτου, όπου διατηρείται
σε ισχύ το παρανοϊκό Προεδρικό Διάταγμα, που προ-
βλέπει ότι για να δικαιούται κάποιος το επίδομα αναπη-
ρίας ύψους μόλις 180 ευρώ το μήνα, θα πρέπει να του
λείπουν ή και τα δύο πόδια, ή και τα δύο χέρια!

Πρόκειται για το ΠΔ 8/2005, με βάση αυτό το ΠΔ ο
Οίκος Ναύτου έκοψε στις 23 Γενάρη 2013 το επίδομα
αναπηρίας στον ναυτεργάτη Π. Γαϊτανάρο, που στα 26
του χρόνια σε ναυτεργατικό ατύχημα έχασε από το
μηρό το ένα του πόδι. Ενώ ένα χρόνο νωρίτερα την
άνοιξη του 2012 είχαν κόψει το επίδομα από τον ναυ-
τεργάτη Ν. Σακελιά, ο οποίος πριν από 6 χρόνια έχασε
το ένα του χέρι σε ναυτεργατικό ατύχημα στο Φ/Γ-Ο/Γ
πλοίο «ΕΤΖΙΑΝ ΣΤΑΡ» της εταιρείας Αγαπητού. 

Το 2006 μετά από την έντονη διαμαρτυρία των ταξι-
κών ναυτεργατικών σωματείων, τη δημοσιότητα που
έδωσε στο θέμα με πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ ο «ΡΙΖΟ-
ΣΠΑΣΤΗΣ», και την Ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή, η
κυβέρνηση της ΝΔ είχε δεσμευτεί τότε ότι θα υπάρξει
τροπολογία για την κατάργηση αυτού του όρου. Όμως,
το απάνθρωπο ΠΔ ακόμα δεν έχει καταργηθεί. 

Δίπλα τους και σ’ αυτό το πρόβλημα βρίσκονται τα
ταξικά ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ
- ΠΕΕΜΑΓΕΝ - ΠΕΠΡΝ και η ένωση συνταξιούχων
ΠΕΣ-ΝΑΤ, που με επιστολή της προς τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, τους συναρμόδιους
Υπουργούς και τα πολιτικά κόμματα ζητά την αποκατά-
σταση αυτής της απαράδεκτης αντιμετώπισης των ναυ-
τεργατών. 

ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ:
Κόψε και το άλλο πόδι ή χέρι για 

να πάρεις το επίδομα αναπηρίας! 

ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ
ΚΡΑΤΟΣ - ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ
για τα ελλείμματα των 

Ταμείων Προνοίας

Με πλούσια συζήτηση και τοποθε-
τήσεις των εκπροσώπων των 82

και πλέον συνταξιουχικών οργανώσεων
και των συνδικαλιστικών φορέων των ερ-
γαζόμενων στα ασφαλιστικά Ταμεία,
πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 13 Μάη η
συνάντησή τους με τον ΓΓ της ΚΕ του
ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, από την ει-
σήγηση του οποίου παραθέτουμε απο-
σπάσματα: 

Σήμερα, δεν υπάρχει πολιτικό κόμμα,
συνδικαλιστική οργάνωση, άνθρωπος σε
αυτή τη χώρα που να μην ομολογεί πλέον
την ανησυχητική οικονομική κατάσταση
στην οποία έχουν βρεθεί τα ασφαλιστικά
ταμεία, κατάσταση η οποία βάζει σε
άμεσο κίνδυνο ακόμα και την καταβολή
των ήδη τσεκουρωμένων συντάξεων.

Την ίδια στιγμή όμως που ομολογούν
το πασιφανές, η κυβερνητική κρατική
αστική προπαγάνδα κάνει κάθε προσπά-
θεια να συγκαλύψει τους πραγματικούς
ενόχους γι’ αυτή την κατάσταση. Απο-
προσανατολίζει προβάλλοντας τα περι-
στατικά κάποιων παράνομων συντάξεων,
τις δήθεν υψηλές παροχές μιας μικρής
μειοψηφίας, τις υπαρκτές ανισότητες με-
ταξύ κατηγοριών ασφαλισμένων. Εμφα-
νίζει το ασφαλιστικό σαν ένα
τεχνοκρατικό πρόβλημα, σαν ζήτημα λο-
γιστικής κακοδιαχείρισης που οδήγησε
στα ελλείμματα και στην υπονόμευση της
βιωσιμότητας των ταμείων. Όχι φυσικά
ότι δεν υπήρξε ή δεν υπάρχει και τέτοια.
Όμως το κύριο σε καμιά περίπτωση δεν
μπορεί να συγκριθεί η παρωνυχίδα που
ενοχλεί και πονάει από τον μπαλτά που
πέφτει για να κόψει πόδια και χέρια.

Αξιοποιούν την κρίση, την υπερχρέ-
ωση του κράτους, τις συνέπειες του κα-
πιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης και της
αστικής πολιτικής σαν εφαλτήριο για την
κλιμάκωση της επίθεσης σε όσα κοινω-
νικά - ασφαλιστικά δικαιώματα έχουν
απομείνει. 

Η άσχημη κατάσταση των ταμείων και
των συντάξεων έχουν να κάνουν:
Με την τεράστια κλοπή των αποθεματι-
κών των ταμείων.
Με την εκτεταμένη εισφοροδιαφυγή, την
εισφοροαπαλλαγή και εισφοροαποφυγή
του μεγάλου κεφαλαίου και την αδυναμία
των αυτοαπασχολούμενων να πληρώ-
σουν τις εισφορές τους.
Με τις αλλαγές και τα μέτρα που προω-
θούν την ιδιωτικοποίηση – εμπορευματο-
ποίηση της υγείας και της πρόνοιας.
Με την επέκταση της ανασφάλιστης ερ-
γασίας και των ελαστικών εργασιακών
σχέσεων, της μερικής - προσωρινής απα-

σχόλησης.
Με τη μείωση των πραγματικών μισθών,
του μεροκάματου, με τη συνολική απα-
ξίωση της εργατικής δύναμης.
Με την εκτίναξη της ανεργίας, ιδιαίτερα
της μακρόχρονης, τόσο των νέων όσο και
των μεγαλύτερων ηλικιών, των ηλικιωμέ-
νων.

Ο κίνδυνος να τσακιστούν οι ήδη ελά-
χιστες ασφαλιστικές παροχές και να κα-
θηλωθούν μόνιμα οι κύριες συντάξεις στο
ύψος των προνοιακών επιδομάτων είναι
άμεσος. Εκεί οδηγούν οι αποφάσεις και
οι δεσμεύσεις της ΕΕ που περιλαμβάνει
η στρατηγική "Ευρώπη 2020" και η Λευκή
Βίβλος για τις συντάξεις του 2012. Η υλο-
ποίηση αυτών των κατευθύνσεων οδηγεί
στην παντελή διάλυση του συστήματος
κοινωνικής ασφάλισης. 

Η ιστορική πείρα της ΕΣΣΔ, παρά τα
προβλήματα, τις αδυναμίες και παρεκκλί-

σεις στο έδαφος της πάλης με κάθε
μορφή ατομικής ιδιοκτησίας, αποδεικνύει
τη δυνατότητα πλήρους ασφαλιστικής κά-
λυψης των εργαζομένων, εξάλειψης της
ανεργίας, εξασφάλιση της πλήρους - στα-
θερής εργασίας, που μπορεί να διασφα-
λίσει ο κεντρικός επιστημονικός
σχεδιασμός της οικονομίας, της εργατι-
κής, λαϊκής εξουσίας.

Ένα να έχουμε σίγουρο: 
Καμιά αστική κυβέρνηση, καμιά κυ-

βέρνηση διαχείρισης υπέρ των μονοπω-
λίων, καμιά πολιτική δύναμη που
υποκλίνεται στο στόχο της ανταγωνιστι-
κότητας των μονοπωλίων, που αποδέχε-
ται τις δεσμεύσεις της ΕΕ, που βαδίζει
στον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης δεν
μπορεί να διασφαλίσει αυτά τα κοινωνικά
δικαιώματα.

Στις σημερινές συνθήκες κάθε επιμέ-
ρους μάχη για να μπει εμπόδιο στα νέα
σχέδια ανατροπής των ασφαλιστικών δι-
καιωμάτων, για να έχει συνέχεια, διάρκεια
και νικηφόρα προοπτική πρέπει να εντα-
χθεί στην οργάνωση της αντεπίθεσης για
ενιαίο υποχρεωτικό αποκλειστικά δημό-
σιο και δωρεάν καθολικό σύστημα Κοι-
νωνικής Ασφάλισης με βασικά
χαρακτηριστικά:

Να σηκώσουν το βάρος της χρηματοδό-
τησης της κοινωνικής ασφάλισης τα μο-
νοπώλια και το κράτος τους και όχι η
εργατική τάξη, τα άλλα λαϊκά στρώματα.

Να διασφαλιστεί δημόσια και δωρεάν
υγεία για όλους, με εξειδίκευση κατά
κλάδο, τομέα οικονομίας, φύλο, ηλικία, ει-
δικά για τα ΑμΕΑ.

Να υπάρξει πλήρης ασφαλιστική κά-
λυψη ανέργων, εργαζομένων με προσω-
ρινή απασχόληση και συμβάσεις έργου,
αυτοαπασχολουμένων. Σύνθημά μας
πρέπει να γίνει καμία ώρα δουλειάς να
μην μένει χωρίς ασφαλιστική κάλυψη.

Να αυξηθούν οι συντάξεις, να μειωθούν
τα όρια ηλικίας, να βελτιωθούν οι προϋ-
ποθέσεις συνταξιοδότησης.

Στις σημερινές συνθήκες έχει ιδιαί-
τερη σημασία ο συντονισμός της δρά-
σης συνταξιούχων και εργαζομένων
ανεξαρτήτως Ταμείου, με βάση τις αιχ-
μές και τους άμεσους στόχους πάλης
που έχουμε δώσει σήμερα στο αναλυ-
τικό κείμενο που σας μοιράστηκε.

Ρεαλιστικό και εφικτό είναι αυτό
που αντιστοιχεί στις ανάγκες και τα
συμφέροντα του λαού, της νεολαίας,
με βάση την αύξηση της παραγωγικό-
τητας και του πλούτου που παράγει.

Με τη συμμετοχή πλήθους συνδικα-
λιστών από Εργατικά Συνδικάτα,

Συλλόγους Αυτοαπασχολουμένων, της ΟΓΕ
και Επιτροπών του ΜΑΣ πραγματοποιή-
θηκε η παναττική σύσκεψη για το Ασφαλι-
στικό, που οργάνωσαν ΠΑΜΕ - ΠΑΣΕΒΕ -
ΠΑΣΥ - ΟΓΕ - ΜΑΣ,  μέρους των οποίων
την κοινή εισήγηση παρουσίασε ο Δήμος
Κουμπούρης, αναφέροντας μεταξύ άλλων: 

Το ζήτημα της Κοινωνικής Ασφάλισης
μας αφορά όλους, το σύνολο της εργατικής,
λαϊκής οικογένειας, αφορά όλες τις ηλικίες.
Η συνταξιοδότηση, τα φάρμακα, οι κοινωνι-
κές παροχές πρέπει να είναι εξασφαλισμένα
ως καθολικό δικαίωμα, ανεξάρτητα από τη
μορφή εργασίας.

Πρόγραμμα δράσης 
και συσπείρωσης

Να ταρακουνήσουμε τα νερά, να ξεση-
κωθούμε και να ξεσηκώσουμε τον κόσμο.
Να γίνει καθαρό ότι απάντηση σε αυτή την
επίθεση, να αναχαιτίσει, να αποτρέψει τα
μέτρα και να ανατρέψει τις αντεργατικές πο-
λιτικές τους, μόνο ο ενωμένος εργατικός λαϊ-
κός αγώνας μπορεί να δώσει. Για
αποκλειστικά δημόσιο σύστημα Κοινωνικής
Ασφάλισης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλ-
ψης με μειωμένα τα όρια ηλικίας για συντα-
ξιοδότηση κλπ.

Να σηκώσουν το βάρος της χρηματοδό-
τησης της Κοινωνικής Ασφάλισης τα μονο-
πώλια και το κράτος τους και όχι η εργατική
τάξη, τα άλλα λαϊκά στρώματα, οι αυτοαπα-
σχολούμενοι, που, σήμερα, πάνω από τους
μισούς ενεργούς ασφαλισμένους αδυνατούν
να πληρώσουν τις εισφορές τους, άλλοι διέ-
κοψαν την ασφάλισή τους και είναι επί
ξύλου κρεμάμενοι, ενώ οι φτωχοί αγρότες
δεν έχουν να πληρώσουν τις εισφορές τους
στον ΟΓΑ, ενώ από το φθινόπωρο η κατά-
σταση συνολικά προβλέπεται να επιδεινω-
θεί, θα δημιουργηθεί μια εκρηκτική
κατάσταση.

Δεν αγωνιζόμαστε να σώσουμε ό,τι μπο-
ρούμε, αλλά και να ανοίξουμε το δρόμο για
την οριστική λύση του προβλήματος, για το
πλήρες δικαίωμα στην Κοινωνική Ασφά-
λιση, την Υγεία, την Πρόνοια, την πρόληψη,
την ευημερία της εργατικής τάξης, των
άλλων λαϊκών στρωμάτων, του πολύπαθου
λαού μας.

Αυτή είναι η προοπτική που συνδέει την
πάλη μας για γενικότερες ανατροπές στο
επίπεδο της οικονομίας και της εξουσίας.

Για το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, ρε-
αλιστικό και εφικτό είναι η πάλη της εργατι-
κής τάξης και του λαού να κατακτήσει αυτό
που αντιστοιχεί στις ανάγκες και τα συμφέ-
ροντα του λαού, της νεολαίας, με βάση την
αύξηση της παραγωγικότητας και του πλού-
του που παράγει.

Ωστόσο σήμερα μπροστά μας μπαίνουν
άμεσα προβλήματα, αποτέλεσμα των
αντεργατικών πολιτικών που άμεσα πρέπει
να αντιμετωπισθούν.

Άμεσες διεκδικήσεις

Απαιτούμε τώρα η κυβέρνηση άμεσα να

εγγυηθεί την καταβολή των συντάξεων.

Να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες όλων

των Ταμείων από το κράτος και τη μεγα-

λοεργοδοσία.

Καμία άλλη περικοπή στις συντάξεις.

Να αυξηθούν οι συντάξεις.

Κατάργηση όλων των αντεργατικών

αντιασφαλιστικών νόμων και αποκατά-

σταση όλων των περικοπών.

Κατάργηση των χαρατσιών, των κατα-

σχέσεων.

Οι συντάξεις κύριες και επικουρικές να

αποδίδονται άμεσα στους δικαιούχους

τους. Τώρα αποδίδονται το λιγότερο σε

16 μήνες και ο χρόνος αυτός αυξάνεται

συνεχώς, έχουμε περιπτώσεις που ξε-

περνούν τα δύο χρόνια.

Να προσληφθεί άμεσα προσωπικό στα

ασφαλιστικά ταμεία.

Να διασφαλιστεί δημόσια και δωρεάν

Υγεία για όλους, εργαζόμενους, συνταξι-

ούχους, ΑΜΕΑ ανέργους, εργαζόμενους

με προσωρινή απασχόληση, σε όλη την

εργατική λαϊκή οικογένεια.

Να μην υπάρχει εργαζόμενος και άνερ-

γος χωρίς ασφάλιση.

Κοινό μέτωπο 
οργάνωσης και πάλης

Να οργανώσουμε τη δουλειά μας με
βάση τη θετική πείρα που έχουμε συσ-
σωρεύσει.  Να δούμε πώς τα εργατικά -
συνταξιουχικά σωματεία, οι αγροτικοί
σύλλογοι, Λαϊκές Επιτροπές, οι συμμα-
χικοί φορείς με την εργατική τάξη,
φτωχομεσαίοι αυτοαπασχολούμενοι,
αγρότες, γυναίκες, φοιτητές θα δώσουμε
από κοινού τη μάχη της ενημέρωσης,
της συμμετοχής του κόσμου και της
δράσης.

Από τους συνταξιουχικές οργανώσεις

των ναυτεργατών συμμετείχαν: 

Πανελλήνια Ενωση Συνταξιούχων
ΝΑΤ,  με τον πρόεδρο Γ. Βρανά και τον
αντιπρόεδρο Μ. Χαμπουλίδη, 
Πανελλήνια Ενωση Συνταξιούχων
Πλοιάρχων Ε.Ν, 
Πανελλαδική Ομοσπονδία Σωμα-
τείων Συνταξιούχων Αξιωματικών
Ε.Ν., 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιού-
χων Ε.Ν., 
Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ Λέσβου, 
Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ Καβάλας.

Πραγματοποιήθηκε στις 14 Μάη
2013, η Γενική Συνέλευση του

ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών, αναδεικνύοντας τα
οξυμμένα προβλήματα που προκαλεί η
αντιλαϊκή πολιτική  του κεφαλαίου, σε
βάρος του συνόλου των δικαιωμάτων των
Μηχανικών, των ναυτεργατών, των εργα-
ζομένων. 

Το ΥΝΑ και άλλοι παράγοντες διατη-
ρώντας την ανωνυμία τους μέσο διαρ-
ροών συντηρούν να αναπαράγουν την
πολιτική απαξίωσης της Δημόσιας Ναυτι-
κής Εκπαίδευσης και ταυτόχρονα προω-
θούν σχέδια ιδιωτικοποίησης της.

Η Γενική Συνέλευση καταδίκασε την
πολιτική επιστράτευση που επιβλήθηκε
στους καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης,
μέτρο που έχει ήδη επιβληθεί στους ναυ-
τεργάτες και σε άλλους κλάδους εργαζο-
μένων.

Καταγγέλθηκε το νομοσχέδιο «Τουρι-
στικά πλοία και άλλες διατάξεις» που προ-
ωθεί η κυβέρνηση συνέχεια του
αντεργατικού ν.4150/2013 για την «Ανα-
συγκρότηση του ΥΝΑ και άλλες διατά-
ξεις», καθώς και το πρόγραμμα
«ΝΕΑΡΧΟΣ», που αποτελούν μέτρα ενά-
ντια στα συγκροτημένα δικαιώματα των
ναυτεργατών, των εργαζομένων.

Λόγω έλλειψης προσωπικού για την
καθαριότητα του κτιρίου έχει δημιουργηθεί
οξυμμένο πρόβλημα και εγκυμονεί κινδύ-
νους στην υγιεινή μετεκπαιδευομένων και
εκπαιδευτικού προσωπικού. Επίσης μέχρι
τις 14/05/2013 δεν είχε καταβληθεί το επί-
δομα σπουδών στον προηγούμενο κύκλο
και δεν έχουν επιδοθεί τα ονόματα των
επιτυχόντων για την απόκτηση διπλώμα-
τος στην Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων
με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα
στην ναυτολόγηση των συναδέλφων.

Οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσω-
πικό έχουν ως αποτέλεσμα ειδικά σχολεία
να υπολειτουργούν και να μην γίνονται
(Engine Simulator – LNG) καθώς και τα ει-
δικά μαθήματα να μην γίνονται από ναυ-
τοδιδάσκαλους που οι όροι για την
πρόσληψη τους είναι απαγορευτικοί, λόγω
μισθολογικών και τυπικών προσόντων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το διεκδικητικό πλαίσιο,
που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέ-
λευση των σπουδαστών του ΚΕΣΕΝ Μη-
χανικών στις 15 Μάη 2013, δημοσιεύεται
στην ιστοσελίδα της ΠΕΜΕΝ
«www.pemen.gr»

Συντονιστική Επιτροπή
ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΠΚΠΕΝ (κα-
τωτέρων πληρωμάτων) συνεδρίασε την Πέ-

μπτη 23/05/2013 για πρώτη φορά με το νέο
Πρόεδρο κ. Καλαβρούζη, ο οποίος με υπουργική
απόφαση θα είναι κοινός πρόεδρος και για τα δύο
Ταμεία Προνοίας.

Σε ερωτήσεις του μέλους του Δ. Σ. Γιώργου
Αντωνόπουλου για την μεγάλη καθυστέρηση στην
απόδοση των εφ’άπαξ, αλλά και τις συνέπειες που
θα έχει για το Ταμείο μας: 1) Το Πολυνομοσχέδιο
που ψηφίστηκε, 2) Το πρόγραμμα ΝΕΑΡΧΟΣ, 3) Η
μη υπογραφή νέων ΣΣΕ.

Ο νέος πρόεδρος του Ταμείου δήλωσε ότι πε-
ριμένει αναλογιστική μελέτη για το Ταμείο των
Κατωτέρων Πληρωμάτων και μετά θα αποφανθεί
για τα θέματα και τις προτάσεις του, καθώς και για
τα 51 εκατομμύρια που θα διατεθούν από τον προ-
ϋπολογισμό για την επιτάχυνση των διαδικασιών.

Εκφράζοντας την θέση των ταξικών σωμα-
τείων ο Γ. Αντωνόπουλος, δήλωσε ότι οι ναυτερ-
γάτες δεν δέχονται μειώσεις στο εφ’άπαξ και
πρότεινε τη μόνη λύση για την επιβίωση των Τα-
μείων, που είναι η επάνδρωση των πλοίων με πλη-
ρώματα που θα έχουν συγκροτημένα δικαιώματα.

Αντίθετα το Δ.Σ. του ΤΠΑΕΝ (αξιωματικοί)
εναρμονιζόμενο με τις κυβερνητικές απαιτήσεις
αποφάσισε στις 12/04/2013 να φορτώσει και άλλα
βάρη στις πλάτες των ναυτεργατών, επιβαρύνο-
ντάς τους με αύξηση 41,5% στις εισφορές των
αξιωματικών για το Ταμείο Προνοίας.

S I L V E R A L E R T :
Αναζητούνται τα μέλη του Δ.Σ.

σπουδαστών ΑΕΝ  Ασπροπύργου

Ηπλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχίζει
να υπονομεύει τις διαδικασίες του συλλόγου, πα-

λεύει με νύχια και με δόντια να μη κουνιέται «φύλλο» στη
σχολή, να αυξάνονται τα προβλήματα σε βάρος μας, για
να περνάνε ανεμπόδιστα οι επιδιώξεις των εφοπλιστών,
της κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ιδιωτικο-
ποίηση της Ναυτικής Εκπαίδευσης και κατάργηση των
εργασιακών δικαιωμάτων μας.

Παρότι βρισκόμαστε 24 Μάη, σε περίοδο προόδων
και παραμονές εξεταστικής, ακόμα να συσκεφτούν, να
αποφασίσουν και να καθορίσουν την εκλογοαπολογι-
στική συνέλευση (άραγε τι απολογισμό οι ανύπαρκτοι
από τα προβλήματα να κάνουν;) και την ημερομηνία των
αρχαιρεσιών. 

Αυτοί που για κάθε τι γίνεται στη σχολή επικαλούνται
την νομοθεσία, τους υπενθυμίζουμε ότι με βάση το κα-
ταστατικό του Σπουδαστικού Συλλόγου άρθρο 12 «το
πρώτο δεκαήμερο του Απρίλη κάθε χρονιά γίνεται εκλο-
γοαπολογιστική συνέλευση, εκλέγεται εφορευτική επι-
τροπή, προκηρύσσονται αρχαιρεσίες εντός 10 ημερών». 

Αναρωτιέται κανείς: Από ποιον Θέλουν να κρυ-
φτούν; Ποιόν εξυπηρετούν; Ας απαντήσουν αυτοί...

Σίγουρα, όμως, δεν εξυπηρετούν την οργάνωση και
δράση του Συλλόγου στην κατεύθυνση της υπεράσπι-
σης των δικαιωμάτων μας στην εκπαίδευση, στη δου-
λειά, για την  διεκδίκηση σύγχρονης δημόσιας και
δωρεάν ναυτικής εκπαίδευσης και  μετεκπαίδευσης,
χωρίς σκέψη για ιδιωτικοποίηση!

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να σκεφτούν
σοβαρά αν έχουμε ανάγκη από τέτοιους εκπροσώ-
πους! Να απαιτήσουμε εδώ και τώρα εκλογοαπολο-
γιστική συνέλευση και εκλογές. Να εκλεγούν στα
όργανα σπουδαστές αγωνιστές και όχι υποταγμένοι
στα συμφέροντα των εφοπλιστών, της κυβέρνησης.

Οι πολύμορφες πρωτοβουλίες της Αγωνιστικής
Ενότητας και η πίεση των σπουδαστών με τις υπο-
γραφές τους για να λειτουργήσουν τα όργανα του
Σπουδαστικού Συλλόγου, που με ευθύνη της ΔΑΠ-
ΝΔΦΚ  ήταν στην αδράνεια, τελικά  τους ανάγκασαν
να συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο και να απο-
φασίσει να γίνει η Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση
την Δευτέρα 2 Ιούνη και οι Αρχαιρεσίες του συλλό-
γου την Τετάρτη 4 Ιούνη.    

«Η πρόταση του ΚΚΕ για τη Ναυτι-
λία, τη Ναυπηγοεπισκευή και τα Λιμά-
νια» κυκλοφόρησε σε μπροσούρα από
την Τομεακή Οργάνωση Πειραιά του
ΚΚΕ, η οποία συμπεριλαμβάνει υλικά
από τη μεγάλη εκδήλωση, 7 Φλεβάρη
του 2013, η πραγματοποίηση της
οποίας συνέπεσε ένα 24ωρο μετά από
την επιβολή του επαίσχυντου μέτρου
της πολιτικής επιστράτευσης από την
κυβέρνηση σε βάρος των ναυτεργατών
για να ανακόψει τον πολυήμερο απερ-
γιακό τους αγώνα.

Πρόκειται για μια καλά επεξεργα-
σμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη
προσπάθεια για να αναδειχθεί ότι ο
δρόμος για τη λαϊκή ευημερία είναι
αδιάρρηκτα δεμένος με την υπόθεση
της ανασύνταξης του εργατικού κινήμα-
τος, με την ενδυνάμωση της αντιμονο-
πωλιακής - αντικαπιταλιστικής πάλης,
της Λαϊκής Συμμαχίας, για την ανα-
τροπή της εξουσίας των μονοπωλίων,
την εργατική - λαϊκή εξουσία, το σοσια-
λισμό. 

Π α ρ ο υ -
σιάζει τις Θέ-
σεις του
Κ ό μ μ α τ ο ς
στους Ενιαί-
ους Φορείς
Μεταφορών,
Ναυπηγικής
Βιομηχανίας
και Λιμανιών,
αναδεικνύο-
ντας ότι
εν ταγμένο ι
στον κεντρικό
σχεδιασμό στις συνθήκες της εργατικής
εξουσίας, του σοσιαλισμού, μπορούν
να αναπτυχθούν ολόπλευρα με κριτή-
ριο την ικανοποίηση των σύγχρονων
λαϊκών αναγκών.

Στην έκδοση περιλαμβάνονται η ει-
σήγηση που παρουσίασε στην εκδή-
λωση ο Γιώργος Τούσσας, μέλος της
ΚΕ και ευρωβουλευτής του Κόμματος
και αποσπάσματα από την παρέμβαση
της Αλέκας Παπαρήγα ως ΓΓ της ΚΕ
του ΚΚΕ. Περιέχει στοιχεία που αφο-
ρούν τις εξελίξεις στη ναυτιλία (παγκό-
σμιο εμπόριο, ναυλαγορά, παγκόσμιος
και ελληνόκτητος στόλος, ακτοπλοΐα),
το ναυτεργατικό δυναμικό, τη στρατη-
γική της ΕΕ για την Κοινή Ναυτιλιακή
Πολιτική, στοιχεία και τις εξελίξεις στη
ναυπηγική βιομηχανία, την κατάσταση
στο ναυτεργατικό συνδικαλιστικό κί-
νημα. Τη μπροσούρα εμπλουτίζουν 30
πίνακες.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΣΕ ΜΠΡΟΣΟΥΡΑ
Η πρόταση του ΚΚΕ για τη Ναυτιλία, 

τη Ναυπηγοεπισκευή και τα Λιμάνια

Μάης 2013

ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΑΜΕΣΑ

Στις 4 Ιούνη συγκέντρωση
συνταξιούχων και ανέργων
ναυτεργατών στον Οίκο
Ναύτου Πειραιά στις 10:30
το πρωί.

Στις 6 Ιούνη παναττική συ-
γκέντρωση συνταξιουχικών
σωματείων στην Αθήνα και
πορεία στο υπουργείο Ερ-
γασίας στις 10 το πρωί.
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