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Η1η Μάη είναι η µέρα που οι εργά-
τες όλου του κόσµου τιµούν τους

νεκρούς της τάξης τους, τους ηρωικούς
αγώνες και τις κατακτήσεις του εργατι-
κού κινήµατος στην ανειρήνευτη πάλη
µε το κεφάλαιο. Σύµβολο στον αγώνα
για την κατάργηση της εκµετάλλευσης
ανθρώπου από άνθρωπο. Η µέρα που η
παγκόσµια εργατική τάξη διατρανώνει
την απόφαση της να συνεχίσει την ηρω-
ική της πορεία ως το τέλος, ως τη νίκη.

Tο σύστηµα της εκµετάλλευσης. της
καταπίεσης έχει εξαπολύσει θεούς και
δαίµονες για να ξεπεράσει την κρίση
προς όφελος του, µεταφέροντας όλα τα
βάρη στις πλάτες της εργατικής τάξης,
των λαϊκών στρωµάτων, της νεολαίας,
καταστρέφοντας παραγωγικές δυνάµεις
και πρώτα απ’ όλα καταστρέφοντας τη
βασική παραγωγική δύναµη, τον άν-
θρωπο. Οι απολύσεις, το κλείσιµο εργο-
στασίων, η µαζική φτώχεια, είναι µια
ακόµα απόδειξη ότι δεν υπάρχει φιλο-
λαϊκή διέξοδος από την κρίση. Καµια
υποταγή, κανένα συγχωροχάρτι σε
αυτήν τη βαρβαρότητα. Με αυτήν την
απόφαση τιµάµε τη φετινή πρωτοµαγιά.

ΧΩΡΙΣ ΕΣΕΝΑ ΓΡΑΝΑΖΙ ∆Ε ΓΥΡΝΑ, 
ΕΡΓΑΤΗ ΜΠΟΡΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΕΝΤΙΚΑ

Μπορούµε να ζήσουµε καλυτέρα. Το
πισωγύρισµα σε συνθήκες προηγουµέ-
νων δεκαετιών δεν είναι ο ρεαλισµός της
εποχής. 126 χρονιά µετά την Πρωτοµα-
γιά του Σικάγο, δε µας αξίζει η φτώχεια,
η εξαθλίωση, η ανεργία, η δουλειά ήλιο
µε ήλιο για να τα βγάλουµε πέρα. Παρά-
γουµε όλο τον πλούτο και µας ανήκει.

● Να δυναµώσει τώρα ο αγώνας για κλα-
δικές Συµβάσεις που θα εµποδίζουν τη
σφαγή στα µεροκάµατα και τους µι-
σθούς.

● Να δυναµώσει η οργανωµένη αντίθεση
στα χαράτσια και τη φοροληστεία, µε αί-
τηµα την κατάργησή τους. 
● Να επεκταθεί η λαϊκή ανυπακοή στις

πληρωµές των γονιών για να λειτουργή-
σουν τα σχολεία, των ασθενών για να
εξεταστούν στα νοσοκοµεία. 
● Να καταργηθούν τα χαράτσια της
δήθεν «αλληλεγγύης», της ∆ΕΗ και το
λεγόµενο τέλος επιτηδεύµατος. 
● Να υπάρξει ισχυρό πλέγµα µε µέτρα
ουσιαστικής προστασίας των ανέργων,
ανακούφισης των υπερχρεωµένων νοι-
κοκυριών ώστε να πάρουν ανάσα, να
µην οδηγηθούν στην εξαθλίωση.
● Να σταµατήσουµε το νέο έγκληµα για
το τσάκισµα των συντάξεων και των
ασφαλιστικών δικαιωµάτων.
● Να υπερασπιστούµε τα παιδιά µας από
την απληστία των εργοδοτών, που τα
θέλουν να δουλεύουν για 400 ευρώ.

Να πολλαπλασιαστούν 
οι χαλυβουργίες

∆υναµώνουµε την αλληλεγγύη 
µας στον ηρωικό αγώνα τους

Οι εργαζόµενοι στην Ελληνική Χαλυ-
βουργία βρίσκονται σε απεργία πάνω
από έξι µήνες. Αρνήθηκαν να υποτα-
χτούν στη σύγχρονη εξαθλίωση. Ύψω-
σαν µέτωπο στην εκ περιτροπής
εργασία, στους µισθούς των 500 ευρώ,
στην τροµοκρατία και τις µαζικές απολύ-
σεις. ∆είχνουν το δρόµο!

Η καλύτερη αλληλεγγύη στον αγώνα
των απεργών χαλυβουργών, είναι να
πολλαπλασιαστούν οι χαλυβουργίες, να
ακολουθήσουν το παράδειγµά τους ερ-
γαζόµενοι και σωµατεία σε επιχειρήσεις
και κλάδους. Κάθε εργατικός χώρος να
γίνει κάστρο αντίστασης.

ΕΡΓΑΤΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ, 
ΤΩΡΑ ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ, ΓΚΡΕΜΙΣΕ 
ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΦΕΝΤΙΚΑ

Σήµερα δεν αρκεί η αγανάκτηση, οι
αγώνες της εικόνας. Απαιτούνται αγώνες
επιθετικοί, που δεν θα προσπαθούν να
συµβιβάσουν τα συµφέροντα του εργο-
δότη µε του εργαζόµενου, αλλά να
έχουν ξεκάθαρο ότι για να κερδίσουν οι
εργαζόµενοι θα πρέπει να χάσουν οι µε-
γαλοεργοδότες. Αγώνες που θα ανεβά-
ζουν την απαιτητικότητα των
εργαζοµένων για µία αξιοπρεπή ζωή, µε
βάση τις σύγχρονες ανάγκες και τον
πλούτο που παράγουν. Απαιτείται
γραµµή πάλης που θα συγκρούεται µε
τον κυβερνητικό και εργοδοτικό συνδι-
καλισµό, µε τις ξεπουληµένες ηγεσίες
της ΓΣΕΕ και της Α∆Ε∆Υ, που σέρνουν
συνεχώς στα τραπέζια του κοινωνικού
διαλόγου τους εργαζόµενους. Να γυρί-
σουµε την πλάτη στους µονοπωλιακούς
οµίλους, την τάξη που κυβερνά και το
πολιτικό προσωπικό της.

(Συνέχεια στη σελ. 4)

«Αν σας περνάει η ιδέα στα σοβαρά πως µε τις κρεµάλες σας µπορείτε να σταµατήσετε τον αγώνα εκατοµµυρίων εργα-
τών, που αν και γονατισµένοι από την καταπίεση εξεγείρονται, είστε, µα την αλήθεια, φτωχοί τω πνεύµατι. Να περιµένετε
το τέλος. Αν δεν το περιµένετε, εγώ σας το αναγγέλλω. Γύρω σας, δίπλα σας, πάνω σας, απ’ όλες τις µεριές θεριεύει µια
φωτιά. Μπορείτε να την αγνοείτε αλλά δεν µπορείτε να την αποφύγετε. Θα ‘ρθει µια εποχή που η σιωπή µας στον τάφο θα
είναι πιο ισχυρή από τις φωνές που στραγγαλίζετε σήµερα». (Απολογία  Σπάϊς, Σικάγο 1886) 

Εργατιά µπροστά γκρέµισε µνηµόνια και αφεντικά

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ 10 πµ

Ανακοίνωση του ΠΑΜΕ για την Εργατική Πρωτοµαγιά 2012

1η ΜΑΗ
2012

Η επιτυχία της 48ωρης απεργίας των ναυτεργατών 10 και 11 Απρίλη 2012

ΩΘΗΣΗ για ακόµα πιο ΣΚΛΗΡΕΣ ΜΑΧΕΣ
ενάντια στο κεφάλαιο και τους πολιτικούς του υπηρέτες

Η48ωρη απεργία, που πραγµα-
τοποίησαν µε απόλυτη επιτυ-

χία οι ναυτεργάτες 10-11 Απρίλη
2012, αποτελεί εφαλτήριο στην πάλη
ενάντια στην πολιτική που υπηρετεί
το µεγάλο κεφάλαιο, την πολιτική της
συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ – Ν∆ και τις
επιταγές της τρόϊκας  (ΕΕ - ∆ΝΤ -
ΕΚΤ), που παραδίδει τις θαλάσσιες
συγκοινωνίες στην ανταγωνιστικό-
τητα της κερδοφορίας του µεγάλου
κεφαλαίου, πετάει στον καιάδα της
ανεργίας χιλιάδες εργαζόµενους από
τα καράβια, διαλύει την κοινωνική
ασφάλιση.

Οι ναυτεργάτες βγήκαν κι απ’ αυτή
τη µάχη υπερήφανοι, ακόµα πιο ατσα-
λωµένοι από το δίκιο του αγώνα και των
αιτηµάτων τους και αφήνοντας στους
καταπέλτες µία ακόµα παρακαταθήκη
για τους αγώνες που είναι υποχρεωµέ-
νοι να δώσουν για να υπερασπισθούν
τα δικαιώµατά τους και να περάσουν
στην αντεπίθεση µε το διεκδικητικό πλαί-
σιο αιτηµάτων των ταξικών δυνάµεων
της Ναυτεργατικής Συνδικαλιστικής Κί-
νησης, του ΠΑΜΕ, που ανταποκρίνεται
στην ικανοποίηση των σύγχρονων
πραγµατικών αναγκών της λαϊκής οικο-
γένειας.

Εξοπλισµένοι από τα πλούσια συ-
µπεράσµατα που κατέγραψε ο αγώ-
νας τους, µε κύριο την ανάγκη της
ανάπτυξης κοινών αγώνων µε τους
εργαζόµενους στα νησιά, µε τους µι-
κροµεσαίους επαγγελµατοβιοτέχνες
και αγρότες, ενάντια στη συντονι-
σµένη επίθεση των δυνάµεων του κε-
φαλαίου και του πολιτικού τους
προσωπικού, οι ναυτεργάτες προ-
χωράνε µπροστά και προετοιµάζο-
νται για ακόµα πιο αποφασιστική
οργάνωση της πάλης.

Ήταν µια σκληρή ταξική αναµέτρηση µε
τους εφοπλιστές, συνολικά το κεφάλαιο,

τη συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, Ν∆ και τα άλλα κόµ-
µατά του, τους µηχανισµούς και τα παπαγαλάκια
του στα ΜΜΕ, που ξεκίνησαν τα χτυπήµατα στην
απεργία πριν καν ξεκινήσει για να ανακόψουν τη
δυναµική της, να κρύψουν το µήνυµα που έστελνε
σε όλους τους εργαζόµενους για ανυπακοή στην
καπιταλιστική βαρβαρότητα και ανατροπή της πο-
λιτικής που τσακίζει µισθούς, συντάξεις, δικαιώ-
µατα, ΣΣΕ και καταδικάζει ζωές στο θάνατο
διαλύοντας ό,τι έχει αποµείνει από τη δωρεάν
Υγεία και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη.

Ψυχή κι αυτής της µάχης των ναυτεργατών
ήταν οι ταξικές δυνάµεις της ΝΣΚ, οργανωτές τα
ταξικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ -  ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕ-
ΜΑΓΕΝ - ΠΕΠΡΝ και η ένωση συνταξιούχων
ΠΕΣ-ΝΑΤ, οι ταξικές δυνάµεις του ΠΑΜΕ, σύµµα-
χοι της εργατικής τάξης οι αντιµονοπωλιακές δυ-
νάµεις της ΠΑΣΕΒΕ, της ΠΑΣΥ, του ΜΑΣ, της
ΟΓΕ.

Σε όλα τα λιµάνια, στον  Πειραιά, του Αιγαίου
και του Ιονίου, εργαζόµενοι της στεριάς, φτωχοί
αγρότες, µικροί έµποροι και αυτοαπασχολούµενοι,
µε πολύµορφες αγωνιστικές δραστηριότητες και
συµµετέχοντας µαζικά στους καταπέλτες για την
περιφρούρηση της απεργίας, εκδήλωναν  έµπρα-
κτα τη συµπαράσταση στους ναυτεργάτες, ανα-
δεικνύοντας ότι ο αγώνας αυτός, το περιεχόµενό
του είναι υπόθεση όλου του λαού. 

Την ανάγκη συνέχισης του αγώνα των
ναυτεργατών επιβεβαιώνουν και οι

προκλητικές δηλώσεις της ΥΠΑΑΝ κ.  Αν.
∆ιαµαντοπούλου ότι: 

«Μετά τις εκλογές πρέπει να τεθούν
τα πραγµατικά ζητήµατα της Ναυτιλίας,
που επί δεκαετίες είναι κρυµµένα κάτω
από το χαλί, για το πώς λειτουργούν τα
καράβια, τις συνθέσεις των πληρωµά-
των, τη λειτουργία της ακτοπλοΐας και
των γραµµών, το θέµα της σηµαίας. Στα
ποντοπόρα καράβια δεν έχει γίνει ποτέ
απεργία»! 

Η υπουργός της συγκυβέρνησης του
µαύρου µετώπου εννοούσε ότι, προκειµένου
να ενισχυθεί η κερδοφορία των εφοπλιστών,
των µονοπωλιακών οµίλων, πρέπει να συ-
ντριβούν τα εργατικά, να εξοµοιωθούµε µε
τα ανασφάλιστα πλοία, επιβάλλοντας καθε-
στώς σύγχρονης γαλέρας και στα ακτο-
πλοϊκά πλοία, µε ναυτεργάτες
χαµηλόµισθους, ανειδίκευτους, ανασφάλι-
στους, έρµαιους του σύγχρονου δουλεµπο-
ρικού κυκλώµατος, όπως συµβαίνει στα
ποντοπόρα πλοία και γι’ αυτό δεν γίνονται
απεργίες!

Αυτό, σε συνδυασµό µε την απελευθέ-
ρωση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, που
ψήφισαν ΠΑΣΟΚ -  Ν∆ - ΛΑ.Ο.Σ. - ∆ΗΜ.ΑΡ.
- ∆Η.ΣΥ., στις 6 Απρίλη στη Βουλή, δηµι-
ουργεί ένα εφιαλτικό τοπίο για ναυτεργάτες,
επιβάτες, νησιώτες, για την προστασία της
ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και επιβε-
βαιώνει το δίκιο του αγώνα των ναυτεργα-
τών και αναδεικνύει έντονα την ανάγκη
συνέχισης, κλιµάκωσης και διεύρυνσης του
αγώνα των ναυτεργατών µε πολύµορφες κι-
νητοποιήσεις και απεργίες και σε συντονι-
σµό µε την πάλη του εργατικού κινήµατος
και γενικότερα του λαϊκού κινήµατος στη
χώρα µας αλλά και σε παγκόσµιο επίπεδο,
όπου οι εργαζόµενοι βρίσκονται αντιµέτωποι
µε την ίδια αντιλαϊκή πολιτική.

Τα ψηφοδέλτια του             σε όλη την επικράτεια
Από τους συνολικά 424 υποψήφιους, οι 212

συµµετέχουν για πρώτη φορά σε συνδυασµούς
του ΚΚΕ, δηλαδή το 50%. Οι γυναίκες υποψή-
φιοι είναι 150, αριθµός που υπερβαίνει την προ-
βλεπόµενη από τον εκλογικό νόµο ποσόστωση
του 1/3. Η ηλικιακή σύνθεση των ψηφοδελτίων
είναι η εξής: 25-39 χρόνων 35,3%, 40-49 χρό-
νων 26,3%, 50-59 χρόνων 31,6%, 60-69 χρόνων
6,3%, 70 και άνω 0,5%.

Τα ψηφοδέλτια απαρτίζονται από εργάτες,
αγρότες, αυτοαπασχολούµενους, άνεργους, επι-
στήµονες, καλλιτέχνες, δηµοσιογράφους, φοιτη-
τές, σπουδαστές και συνταξιούχους. Οι
υποψήφιοι του ΚΚΕ είναι στελέχη του εργατικού
συνδικαλιστικού κινήµατος (ΠΑΜΕ), του κινήµα-
τος των µικροµεσαίων αγροτών (ΠΑΣΥ), του κι-
νήµατος των ΕΒΕ (ΠΑΣΕΒΕ), γυναίκες - µέλη
της Οµοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας, νεολαίοι
αγωνιστές (ΜΑΣ), στελέχη του κινήµατος των εκ-
παιδευτικών, του κινήµατος των γονιών, του κι-
νήµατος κατά του πολέµου, του κινήµατος για τον
πολιτισµό, για την προστασία του περιβάλλοντος
και εκλεγµένοι στην Τοπική ∆ιοίκηση.

Ανάµεσα στους υποψήφιους 
περιλαµβάνονται και οι  ναυτεργάτες:  

● Γιώργος Μαρίνος, µέλος του ΠΓ και βουλευ-
τής του κόµµατος, στην Εύβοια, 
● Σάββας Τσιµπόγλου, πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ,
στην Α’ Πειραιά, 
● Θανάσης Ευαγγελάκης, γ.γ. Α’ της ΠΕΜΕΝ,
στην Β’ Πειραιά, 
● Γιάννης Μιχαλιάδης, µέλος του ∆Σ της ένω-
σης µαγείρων ΠΕΕΜΑΓΕΝ, στη Χίο,
● Μάκης Πρωτόπαπας, συνδικαλιστής συντα-
ξιούχος Ασυρµατιστής, στις Κυκλάδες.

Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ καλεί τα µέλη
και τους φίλους του Κόµµατος και της ΚΝΕ, τους
ψηφοφόρους του, να οργώσουν όλη την Ελλάδα,
πρωταρχικά τους τόπους δουλειάς, για να φτά-
σει το ψηφοδέλτιο και η φωνή του Κόµµατος σε
κάθε εργαζόµενο, φτωχό αγρότη και αυτοαπα-
σχολούµενο, κάθε νέο και νέα, κάθε γυναίκα της
λαϊκής οικογένειας. Να δοθεί η µάχη των εκλο-
γών µε πείσµα, αισιοδοξία, µαχητικότητα, για ένα
αποφασιστικά ενισχυµένο ΚΚΕ.

Ο κόµπος έχει φτάσει στο χτένι.
Είναι καιρός να γίνει ένα µεγάλο βήµα µπροστά.                  
Με ισχυρό ΚΚΕ και οργανωµένο λαό θα ανοίξει ο δρόµος της διεξόδου. 
∆ώσε ισχυρό πλήγµα στο αστικό πολιτικό σύστηµα, που επιχειρεί να σε παραπλανήσει µε
νέα µεταµφίεση, µε «νέα» κόµµατα. Όσο πιο αδύναµα βγουν τα κόµµατα που 
ευθύνονται για τα βάσανά σου, τόσο πιο ισχυρός θα είναι ο λαός. Να µην πάει για µια
ακόµα φορά χαµένη η ψήφος των πολλών.
Με ισχυρό ΚΚΕ θα αναθαρρήσει ο εργάτης και η εργάτρια που υφίσταται την εργοδοτική
τροµοκρατία, ο νεολαίος που ζει στην αβεβαιότητα και την ανεργία, ο συνταξιούχος που
στερείται και τα φάρµακα, ο αυτοαπασχολούµενος που βάζει λουκέτο, ο φτωχός αγρότης
που ξεκληρίζεται, ο µετανάστης και ο πρόσφυγας που πέφτουν θύµατα δουλεµπορικών
κυκλωµάτων.
Μην επιτρέπεις να σε τροµοκρατούν.      
Καταδίκασε τον αντικοµµουνισµό, τη συκοφαντία και τις προβοκάτσιες.       
Απόρριψε τους εκβιασµούς της Ν∆, του ΠΑΣΟΚ, των παραφυάδων τους, της ΕΕ
και της ντόπιας πλουτοκρατίας. 
Μην τους φοβάσαι. Ο λαός έχει τη δύναµη, φτάνει να το συνειδητοποιήσει. 
Κάθε βήµα του που µειώνει το καπιταλιστικό κέρδος, που τους στριµώχνει, το ονοµάζουν
χάος και καταστροφή. Η ζηµιά στα συµφέροντα του κεφαλαίου είναι όφελος για το λαό.
Είτε µε ευρώ είτε µε δραχµή, όσο κυριαρχούν οι κεφαλαιοκράτες, όσο υπάρχει
η εξουσία τους, ο λαός δεν σώζεται. Και τις σάρκες του να διαθέσει, θα αυξηθεί
η απόλυτη και σχετική εξαθλίωσή του.
Το καπιταλιστικό σύστηµα έχει φάει τα ψωµιά του, γι αυτό έχει σαπίσει και το πολιτικό του
προσωπικό. ∆εν διορθώνεται, δεν εξανθρωπίζεται. Πρέπει να ανατραπεί. Αυτό το τιµητικό
καθήκον επωµίζεται η εργατική τάξη και 
µεγάλα τµήµατα των µικροµεσαίων 
βιοπαλαιστών της πόλης και του χωριού.
Φέρνουν νέα θύελλα αντιλαϊκών µέτρων,
όποια κυβέρνηση κι αν προκύψει, 
αυτοδύναµη ή συνεργασίας, κεντροδεξιά 
ή κεντροαριστερή. 
Μία είναι η επιλογή για το λαό:                                      
Ή ανατροπή ή χειρότερη εξαθλίωση.
● Υπάρχει φιλολαϊκός δρόµος ανάπτυξης
της ελληνικής κοινωνίας.  
● Αν θέλεις να απαλλαγείς από την τρόικα
διεκδίκησε αποδέσµευση από την ΕΕ. 
● Αν θέλεις να γνωρίσεις κοινωνική 
ευηµερία και ισότητα πάλεψε για 
την εργατική – λαϊκή εξουσία. 
● Αν θέλεις ανάπτυξη από το λαό για 
το λαό πάλεψε για κοινωνικοποίηση 
των µονοπωλίων.
● Χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά, εργάτη
µπορείς χωρίς αφεντικά.
Με οδηγό αυτούς τους στόχους το ΚΚΕ 
οργανώνει την καθηµερινή πάλη του λαού
για την επιβίωσή του, την παρεµπόδιση
των µέτρων καταστροφής του.
Είναι και προσωπική σου ευθύνη!                               
Ψηλά το κεφάλι!
Σήµερα έχεις αρκετή πείρα από την καπιταλιστική κρίση. Η διαγραφή ενός µέρους από 
το χρέος δεν σηµαίνει ότι αποφεύγεται η µεγαλύτερη και αγριότερη χρεοκοπία. 
Το ΚΚΕ είναι το µόνο κόµµα που σου είπε εδώ και πολλά χρόνια ότι έρχεται καπιταλιστική
κρίση. Μόνο το ΚΚΕ ανέδειξε τις πραγµατικές αιτίες της κρίσης, όταν τα άλλα κόµµατα
λένε ότι πρόκειται για «κρίση χρέους» ή κακοδιαχείριση ή για κρίση που οφείλεται σε 
κάποιους διεφθαρµένους του πολιτικού συστήµατος.
Συγκαλύπτουν ότι η κρίση είναι αποτέλεσµα της στυγνής εκµετάλλευσης της εργατικής
τάξης από το κεφάλαιο, της υπερσυσσώρευσης κεφαλαίων και εµπορευµάτων, 
της αναρχίας του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Είναι κρίση του καπιταλιστικού 
δρόµου ανάπτυξης στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στην Ιταλία, στην Πορτογαλία και αλλού.
Ο πόλεµος εναντίον του λαού δεν είναι µπόρα που θα περάσει.
Και όταν κλείσει αυτός ο κύκλος της καπιταλιστικής κρίσης, η επίθεση θα δυναµώσει για
να ανεβεί η ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου, ενώ η ανάκαµψη της οικονοµίας θα είναι
αναιµική και σύντοµα θα την ακολουθήσει νέα κρίση. 
Η επιλογή του µικρότερου κακού οδηγεί στο µεγαλύτερο. 
Μην κάνεις διαρκώς εκπτώσεις στις απαιτήσεις σου, τη στιγµή που υπάρχουν όλες
οι προϋποθέσεις για να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες ανάγκες σου. 

(Συνέχεια στη σελ. 2)

ΣΤΗ ΝΕΑ ΘΥΕΛΛΑ ΠΟΥ ΦΕΡΝΟΥΝ
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
ΝΑΤ στη σηµερινή (σ.σ.

28/3) συνεδρίασή του αποφάσισε
κατά πλειοψηφία, µε εξαίρεση τους
εκπροσώπους των σωµατείων
ΠΕΜΕΝ και ΠΕΝΕΝ, τη µείωση των
συντάξεων του ΝΑΤ κατά 7% από
1/1/2012, καθώς και την µεταφορά
του ποσού της κρατικής επιχορή-
γησης των 75 εκατοµµυρίων ΕΥΡΩ
από τον προϋπολογισµό του ΚΑΑΝ
στον προϋπολογισµό του ΝΑΤ,
χρήµατα τα οποία θα στερηθούν οι
ασφαλισµένοι του Οίκου Ναύτη και
αφορούν γιατρούς, φάρµακα, περί-
θαλψη, επιδόµατα.

Ο εκπρόσωπος της ΠΕΜΕΝ κα-
ταδίκασε και καταψήφισε τα νέα
αντιναυτεργατικά µέτρα και υπεν-
θύµισε στο ∆.Σ. του ΝΑΤ ότι υπάρ-
χει οµόφωνο ψήφισµα του ∆.Σ. από
τις 16/02/2012 που καταδίκαζε την
µείωση των συντάξεων του ΝΑΤ
κατά 7%.

Επίσης στη σηµερινή συνε-
δρίαση δόθηκε έγγραφο της Τρά-
πεζας της Ελλάδας µε ηµεροµηνία
23/03/2012, στο οποίο αναγράφε-
ται ότι το αποθεµατικό του ΝΑΤ
µέχρι τις 9/03/2012 ήταν το ποσό
των 15.339.828,61 ευρώ και µετά
την ολοκλήρωση του προγράµµα-
τος του Ελληνικού χρέους (κού-
ρεµα) στις 12/03/2012 το ποσό
ανέρχεται σε 4.691.018,49 ευρώ.
∆ηλαδή λεηλάτησαν από το αποθε-
µατικό του ΝΑΤ 8.772.027,88 ευρώ
(69,42%).

Καλούµε τους ναυτεργάτες να
συµµετέχουν στην αυριανή (σ.σ.
29/3) σύσκεψη των σωµατείων
ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ
- ΠΕΣ/ΝΑΤ στις 10:30 το πρωί στα
γραφεία της ΠΕΜΕΝ για την προε-
τοιµασία, οργάνωση, συσπείρωση
δυνάµεων να συνεχίσουµε τον
αγώνα ενάντια στην αντιλαϊκή πο-
λιτική του κεφαλαίου µε την ανά-
πτυξη πολύµορφων και
απεργιακών αγώνων.

Πειραιάς, 28 Μάρτη 2012
Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΜΕΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Κάνουµε γνωστό στους ναυ-
τεργάτες ότι ανάµεσα σ’ αυτούς
που ψήφισαν για τη µείωση των
συντάξεων είναι και οι εξής:
● Τσουρής Γιώργος, εκπρόσω-
πος της ένωσης πλοιάρχων ΠΕΠΕΝ,
όπου συνυπάρχουν πρασινογάλα-
ζοι εκπρόσωποι του εργοδοτικού
κυβερνητικού συνδικαλισµού.
● Μελέτης Γεράσιµος, πρώην
πρόεδρος της ένωσης Θαλαµηπό-
λων διορισµένος παράνοµα από
τον τότε υπουργό του ΠΑΣΟΚ Ι.
∆ιαµαντίδη σαν εκπρόσωπος των
συνταξιούχων.
● ∆αούσης Γιώργος, πρόεδρος
των υπαλλήλων του ΝΑΤ και στέ-
λεχος της Αυτόνοµης Παρέµβασης
του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ κ.λπ. οπορτουνι-
στικών µορφωµάτων.

ΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΝ2 Απρίλης 2012

ΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΝ
ΜΗΝΙΑΙΑ 

ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 

Ιδιοκτησία του Συλλόγου 
Ναυτεργατικής 

Συνδικαλιστικής Κίνησης

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ 
ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Εκδότης - Υπεύθυνος 
σύµφωνα µε το νόµο:
ΜΑΡΙΩΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

Κολοκοτρώνη 99,
Πειραιάς - ΤΚ 185 35
Τηλ.: 210 - 41.17.578

Υπεύθυνη Τυπογραφείου:
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
Μπουµπουλίνας 19,
Πειραιάς - ΤΚ 185 35
Τηλ.: 210 - 41.70.479

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

ΑΝΤΙΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
από την πλειοψηφία του ∆.Σ. του ΝΑΤ

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΥ 

«ΕΝ∆ΣΗΗΕΝ» ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ.

● ΣΠΥΡΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
● ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
● ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
● ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
● ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
● ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ. ΕΠ.
● ΜΗΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΕΡΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ:

2, 20, 30 Απρίλη

4, 10, 28      Μάη

5, 10, 22   Ιούνη

3, 11         Ιούλη

Από 09:30 µέχρι 13:30

Οι εργάτες της Ελλη-
νικής Χαλυβουργίας

δίνουν µια σκληρή µάχη,
έναν αγώνα που αφορά
όλη την εργατική τάξη και
τους συµµάχους της. 

Tο ΠΑΜΕ καλεί όλα τα σω-
µατεία, τα Εργατικά κέντρα, τις
Οµοσπονδίες, τις επιτροπές
αγώνα σε κάθε εργοστάσιο και
τόπο δουλειάς, τις λαϊκές επι-
τροπές, να συνεχίσουν ακόµα
πιο αποφασιστικά, την οικονο-
µική εξόρµηση που έχει κηρύ-
ξει το Σωµατείο των
Χαλυβουργών για την ενί-
σχυση τους, που επί 6 µήνες
συνεχίζουν την απεργία τους.

Οι εργάτες της Ελληνικής
Χαλυβουργίας δίνουν µια
σκληρή µάχη, έναν αγώνα που
αφορά όλη την εργατική τάξη
και τους συµµάχους της.
Έσπασαν το φόβο και την τρο-
µοκρατία, την απειλή της πεί-
νας. Ακολουθούν το δρόµο
που θα ήθελαν να έχουν ακο-
λουθήσει πολλοί περισσότεροι.
Στην πύλη της Χαλυβουργίας
συγκρούονται δύο κόσµοι: Από
τη µια οι βιοµήχανοι µε τους
ανθρώπους τους, την κυβέρ-
νησή τους, που θέλουν να βά-
λουν τους εργάτες µέσα στα
εργοστάσια µε µισθούς πείνας,
χωρίς δικαιώµατα. Από την

άλλη οι εργάτες που παλεύουν
για τη ζωή και το ψωµί των
παιδιών τους και στηρίζονται
στον κάθε εργάτη, νέο,
άνεργο.

Χρειάζεται ακατάπαυστα να
δυναµώσει η αλληλεγγύη κυ-
ρίως µε οικονοµική στήριξη,
διακινώντας πλατιά το κουπόνι
του Σωµατείου των Χαλυβουρ-
γών, στον εργατόκοσµο, σε
κάθε χώρο δουλειάς, γειτονιά,
σχολείο και πολυκατοικία. Είναι
χρέος κάθε εργάτη, άνεργου,
φτωχού µεροκαµατιάρη, της
νεολαίας και των γυναικών,
των αυτοαπασχολούµενων και
της φτωχής αγροτιάς. Είναι
χρέος όλου του λαού απέναντι
στα παιδιά του.

∆εν είναι µόνο οι χαλυ-
βουργοί στο στόχο, είναι όλοι
οι εργαζόµενοι. Ενισχύστε οι-
κονοµικά τον αγώνα των απερ-
γών χαλυβουργών! Να τους
βοηθήσουµε να νικήσουν, γιατί
η νίκη τους θα είναι νίκη όλων
των εργατών. 

Ο Αριθµός Λογαριασµού για
την Οικονοµική εξόρµηση

είναι:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
146/762521- 91

ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΜΠΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

Συνέχεια από τη σελ. 1)

Το µεγαλύτερο τµήµα του λαού έχει ήδη χρεοκοπήσει. Σε περιµένουν χειρότερες µέρες, συνθήκες
του 19ου αιώνα, αν δεν τους χαλάσεις τα σχέδια. Η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώµατα δεν 
δηµιούργησαν το χρέος και τα ελλείµµατα. ∆εν χρωστάνε ούτε ένα ευρώ. Αντίθετα, τους χρωστάνε
τα πάντα, γιατί οι κεφαλαιοκράτες τους κλέβουν τον ιδρώτα και µε το νόµο. 
Η κρίση στην ευρωζώνη θα βαθύνει, οι ανταγωνισµοί ανάµεσα σε διάφορα καπιταλιστικά
κράτη, σε διαφορετικά ιµπεριαλιστικά κέντρα οξύνονται, άρα στον αγώνα των µονοπωλίων
για κυριαρχία οι λαοί της Ευρώπης θα πληρώσουν πολλά περισσότερα.
∆εν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Ο δρόµος που προτείνει το ΚΚΕ στο λαό έχει θυσίες, που όµως
οδηγούν στο ξέφωτο. Και είναι λιγότερες από εκείνες που υφίσταται και θα υποστεί, αν δεν βάλει 
ο ίδιος τέλος. Σου λένε ψέµατα τα κόµµατα που υποστηρίζουν ότι αρκεί να βγει από τις κάλπες 
µια «προοδευτική κυβέρνηση», για να αλλάξει η µοίρα σου. Αποπροσανατολίζουν τα κόµµατα 
που κάνουν λόγο για «αντικατοχική» ή «αντιµνηµονιακή» κυβέρνηση. 
Αλλαγές υπέρ της εργατικής τάξης και των φτωχών λαϊκών στρωµάτων δεν είναι δυνατό 
να υπάρξουν αν δεν γίνει λαϊκή περιουσία ο πλούτος που παράγουν οι εργατοϋπάλληλοι
και που βρίσκεται στα χέρια των λίγων. ∆εν υπάρχουν λύσεις που να ευνοούν και τα 
µονοπώλια και το λαό, σε καµία χώρα δεν έχουν εφαρµοστεί. 
Όπου σχηµατίστηκαν κεντροαριστερές κυβερνήσεις αποδείχθηκαν εργαλεία των 
κεφαλαιοκρατών για να τσακίσουν τα
εργατικά δικαιώµατα. Πρόκειται για
επικίνδυνες «λύσεις»,  για εφεδρείες
των µονοπωλίων. 

Εµπιστοσύνη στο ΚΚΕ!
Σου είπε την αλήθεια.Η πολιτική του
επιβεβαιώθηκε.
Είναι το µόνο κόµµα που σου είπε 
προεκλογικά το 2009 ότι έρχεται 
αντιλαϊκή θύελλα είτε γίνει κυβέρνηση 
το ΠΑΣΟΚ είτε η Ν∆. Είναι το µόνο
κόµµα που αποκάλυψε το χαρακτήρα
της ΕΕ ως λυκοσυµµαχίας του 
κεφαλαίου. 
Τα άλλα κόµµατα πρέπει να 
απολογηθούν γιατί εξαπάτησαν το λαό ότι µε την ΕΕ θα έτρωγε µε χρυσά κουτάλια, ότι µέσα στην
ΕΕ θα ερχόταν η σύγκλιση των 
οικονοµιών και των λαϊκών εισοδηµάτων, ότι η ΕΕ θα γινόταν των λαών!
Μόνο το ΚΚΕ έριξε το σύνθηµα «να πτωχεύσει η πλουτοκρατία  και όχι ο λαός». Μόνο το ΚΚΕ 
συνδέει τον πατριωτισµό µε τα συµφέροντα της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωµάτων και την
ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου. Οι αστοί δεν προστατεύουν τα κυριαρχικά δικαιώµατα παρά
µόνο τα κέρδη τους. 
Το ΚΚΕ υπογραµµίζει ότι λαός κυρίαρχος και ελεύθερος είναι ο κάτοχος των µέσων 
παραγωγής µε τη δική του εξουσία. Αξιοποίησε την πείρα σου εσύ που αντιτάχθηκες 
στα µνηµόνια, στην πολιτική της πλουτοκρατίας. Ψήφισε ΚΚΕ. Αν αυτό είχε γίνει από 
περισσότερους το 2009, τα πράγµατα τώρα θα ήταν καλύτερα για το λαό.
Το ΚΚΕ προειδοποιεί ότι οι εξελίξεις στην περιοχή µας είναι πολύ πιθανό να οδηγήσουν 
σε γενικευµένο ιµπεριαλιστικό πόλεµο για το µοίρασµα των πετρελαίων, του φυσικού 
αερίου και των σφαιρών επιρροής. Προετοιµάζει το λαό να µη χύσει το αίµα του για τα 
συµφέροντα των δηµίων του, ντόπιων και ξένων, αλλά να ετοιµάζεται από τώρα για την
ανατροπή των εκµεταλλευτών του.
Ψήφισε ΚΚΕ. ∆εν µπορούν να το βάλουν στο χέρι.
Το πολεµούν µε λύσσα οι δυνάστες του λαού.
Το θέλουν στη γωνία, γιατί υποστηρίζει ότι νόµος είναι το δίκιο του εργάτη.
Εργαζόµενοι, που ψηφίσατε τη Ν∆ και το ΠΑΣΟΚ Γνωρίσατε τα κόµµατα στα οποία στηρίξατε 
τις ελπίδες σας. Σας εξαπατούν επί δεκαετίες. Έχουν την ίδια πολιτική. Το απέδειξαν και ως 
µονοκοµµατικές κυβερνήσεις και συµµετέχοντας στην κυβέρνηση Παπαδήµου. Φοράνε µάσκες
διαφορετικότητας και δήθεν κάνουν αυτοκριτική. Υποκρίνονται. ∆εν αλλάζουν, αλλάξτε εσείς. 
Η αποχή, το λευκό ή το άκυρο είναι τουφεκιές στον αέρα. Τα προτιµούν από το να πάει η
ψήφος   στο ΚΚΕ. ∆εν είµαστε όλοι ίδιοι. Συµµετοχή στις εκλογές µε ψήφο στο ΚΚΕ. 
Μη σκορπίσετε την ψήφο σας «δεξιά» και «αριστερά». ∆ώστε τη µόνο στο ΚΚΕ.
Προσπεράστε το προβοκατόρικο και εθνικιστικό ΛΑΟΣ. Προσπεράστε τον αφερέγγυο ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ
και τη ∆ΗΜΑΡ, που είναι αναχώµατα της λαϊκής ριζοσπαστικοποίησης. Ψαρεύουν σε θολά νερά. 
Η πολιτική τους είναι «ναι µεν, αλλά». Ο ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ και η ∆ΗΜΑΡ ευθύνονται για τα «ναι» που
έχουν πει στην ΕΕ. Αναγνωρίζουν το χρέος. ∆εν έχουν γραµµή ρήξης µε τα µονοπώλια, είναι 
συνεργάτες των εργατοπατέρων στη ΓΣΕΕ και στην Α∆Ε∆Υ. Επιδιώκουν σύµπραξη µε το ΠΑΣΟΚ
ή µε τµήµατά του.   
Ψήφισε ΚΚΕ, έστω κι αν δεν συµφωνείς σε όλα µαζί του.      
Μην ψηφίσεις τα κόµµατα που ψηφίζουν οι εκµεταλλευτές της εργατικής τάξης.      
Φέρε τα πάνω κάτω.

ΣΤΗ ΝΕΑ ΘΥΕΛΛΑ ΠΟΥ ΦΕΡΝΟΥΝ

ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ
ΙΙΣΣΧΧΥΥΡΡΟΟ  ΚΚΚΚΕΕ
ΓΓΙΙΑΑ  ΝΝΑΑ  ΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣΕΕΙΙ  ΟΟ  ΛΛΑΑΟΟΣΣ

Συνάδελφοι  
Ηλεκτρολόγοι Ηλεκτρονικοί

Ο Ενωτικός ∆ηµοκρατικός
Συνδυασµός Ηλεκτρολόγων
Ηλεκτρονικών (ΕΝ∆ΣΗΗΕΝ)
στέλνει σε όλους τους συνα-
δέλφους αγωνιστικό χαιρετι-
σµό καλώντας όλους τους
συνάδελφους να συµµετέχουν
µαζικά στις αρχαιρεσίες για την
ανάδειξη νέου ∆.Σ. και αντιπρο-
σώπων στην ΠΝΟ και το Ε.Κ.
Πειραιά.

Η επίθεση των δυνάµεων του
κεφαλαίου εντείνεται, ενάντια στις
ΣΣΕ, τα κοινωνικοασφαλιστικά και
συνδικαλιστικά δικαιώµατα. Οι
εφοπλιστές δεν ανανεώνουν τις
ΣΣΕ, στην ακτοπλοϊα πολλές εται-
ρείες δεν τις εφαρµόζουν, παρά
τις γραπτές δεσµεύσεις τους,  δεν
καταβάλουν ούτε τα δεδουλευ-
µένα. 

Με την προώθηση της άρσης
του καµποτάζ σε όλες τις κατηγο-
ρίες πλοίων και στην ακτοπλοϊα,
βάζουν στο στόχαστρο τις γενικές
υπηρεσίες αλλά και το σύνολο
των ναυτεργατών µε συγκροτη-
µένα δικαιώµατα. Χιλιάδες θέσεις
εργασίας χάνονται, η ανεργία αυ-
ξάνεται κατακόρυφα, διευρύνεται
η «µαύρη» ανασφάλιστη εργασία,
τα δουλεµπορικά κυκλώµατα ορ-
γιάζουν.

Το ΝΑΤ και τα κεφάλαια (ΚΕΑΝ
- ΚΑΑΝ - ΤΠΑΕΝ - ΤΠΚΠΕΝ -
ΚΝΕ) εντάσσονται στο Υπουργείο
Εργασίας,  ο Οίκος ναύτη στον
ΕΟΠΥΥ, το ΓΕΝΕ στον ΟΑΕ∆.

Η ΠΕΝΗΗΕΝ µε ενισχυµένο
τον Ενωτικό ∆ηµοκρατικό Συν-
δυασµό Ηλεκτρολόγων Ηλε-

κτρονικών Ε.Ν. µπορεί να γίνει
κάστρο ταξικής πάλης, να συµ-
βάλει µε τις ταξικές δυνάµεις
στην ανατροπή της αντιλαϊκής
πολιτικής, στην αντεπίθεση για
την προάσπιση και διεύρυνση
των δικαιωµάτων µας.

Συνάδελφοι 

∆ύο είναι οι γραµµές που
συγκρούονται στο ναυτεργα-
τικό συνδικαλιστικό κίνηµα: 

Από τη µια είναι οι δυνάµεις
που συγκροτούν την νόθα πλειο-
ψηφία της ΠΝΟ, οι συνδικαλιστι-
κές παρατάξεις ∆ΑΚΕ - ΠΑΣΚΕ -
Αυτόνοµη Παρέµβαση, υποστηρι-
κτές της στρατηγικής του κεφα-
λαίου, του κοινωνικού εταιρισµού,
της εργασιακής ειρήνης.

Από την άλλη είναι οι δυνάµεις
του ΠΑΜΕ, της ταξικής πάλης, της
σύγκρουσης µε τα συµφέροντα
των εφοπλιστών, της υπεράσπι-
σης των ναυτεργατικών δικαιωµά-
των, της ανασύνταξης του
εργατικού κινήµατος.

Ψηφίζουµε µαζικά Ενωτικό
∆ηµοκρατικό Συνδυασµό Ηλε-
κτρολόγων Ηλεκτρονικών Ε.Ν.,
σας καλούµε να δυναµώσετε
τον ΕΝ∆ΣΗΗΕΝ.

∆ Ι Ε Κ ∆ Ι Κ Ο Υ Μ Ε :

♦Κατάργηση των εγκριτικών πρά-
ξεων του νόµου 2687/53 περί ορ-
γανικών συνθέσεων στα
ποντοπόρα και τα κρουαζιερό-
πλοια. 
♦Καθορισµό των οργανικών συν-
θέσεων µε βάση τις ανάγκες του
πλοίου. Ένταξη του Ηλεκτρολό-

γου στην οργανική σύνθεση σε
όλες τις κατηγορίες πλοίων και
βοηθού  Ηλεκτρολόγου στην ακτο-
πλοΐα.
♦Κατάργηση του κανονισµού
3577/92 της ΕΕ και του νόµου
2932/2001 για την άρση του «κα-
µποτάζ».
♦Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας
µε βάση τις σύγχρονες ανάγκες,
κατώτερο µισθό 1.400 ευρώ. 
♦Συντάξεις στο 80% του ποσού
που γίνονται κρατήσεις, κατώτερη
σύνταξη 1.120 ευρώ. 
♦Κάλυψη των ελλειµµάτων όλων
των ασφαλιστικών Ταµείων από
τον κρατικό προϋπολογισµό.
♦Επίδοµα ανεργίας 1.120 ευρώ, ο
χρόνος ανεργίας να µετράται για
συνταξιοδότηση.
♦Αποκλειστικά ∆ηµόσια και ∆ω-
ρεάν Υγεία - Πρόνοια για όλους.
Αξιοποίηση του ΝΙΕΝ.
♦Κατάργηση όλων των «χαρα-
τσιών», αφορολόγητο οικογενει-
ακό εισόδηµα 40.000 ευρώ.
♦Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη
λαϊκής κατανάλωσης.
♦Εκδηµοκρατισµό της νοµοθεσίας
για το ναυτεργατικό συνδικαλι-
στικό κίνηµα, αλλαγή του αντιδρα-
στικού καταστατικού της ΠΝΟ και
σωµατείων.
♦Ενιαία ∆ηµόσια και ∆ωρεάν Ναυ-
τική Εκπαίδευση και Μετεκπαί-
δευση και ένταξη σ’ αυτήν των
Ηλεκτρολόγων Ηλεκτρονικών
Ε.Ν.

«ΕΝ∆ΗΣΗΕΝ» 
Κολοκοτρώνη 99 (3ος όροφος) 

Πειραιάς, ΤΚ: 18535 
Τηλ: 210 - 41 17 578

ΤΑΞΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΝΝΕΕΑΑ  ∆∆ΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗ  σσττοονν  ««ΣΣΤΤΕΕΦΦΕΕΝΝΣΣΩΩΝΝ»»

Με τη µαζική συµµετοχή των θερµαστολαδάδων έλη-
ξαν οι εκλογές για την ανάδειξης νέας διοίκησης στον
«ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», που θα οδηγήσει το σωµατείο τα επό-
µενα τρία χρόνια απέναντι στη θύελλα που φέρνουν οι
δυνάµεις του κεφαλαίου, κυβερνήσεις και Ε.Ε.

Ψήφισαν 874, έγκυρα 870 (903 και 899 το 2009) και
επανεκλέγονται 9 αντιπρόσωποι για την ΠΝΟ και το Ερ-
γατικό Κέντρο Πειραιά.

Το νέο προεδρείο έχει ως εξής:
Πρόεδρος ΠΑΠΠΑΣ Θωµάς
Αντιπρόεδρος ΓΑΪΤΑΝΗΣ Απόστολος
Γενικός Γραµµατέας ΣΚΟΥΡΑΣ Νικόλαος
Ταµίας ΦΛΥΤΖΑΝΗΣ Ευάγγελος

Ένας ακόµα θάνατος
ναυτεργάτη έρχεται

να προστεθεί στο µακρύ κα-
τάλογο των ναυτεργατών
που έχουν χάσει τη ζωή τους
σε ώρα εργασίας.

Το περιστατικό σηµειώ-
θηκε προχτές το βράδυ, στο
λιµάνι της Ραφήνας, στο
Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο «SUPERFERRY
II» όπου ο 44χρονος ναυτερ-
γάτης εκτελούσε    υπηρεσία
ως ναύτης. 

Σύµφωνα µε το ενηµερω-
τικό δελτίο του Λιµεναρχείου,
αισθάνθηκε δυσφορία και
πόνο στο στήθος του. Άµεσα
µεταφέρθηκε µε ασθενοφόρο
στο νοσοκοµείο όπου απε-
βίωσε. 

Θα διενεργηθεί νεκροψία-
νεκροτοµή, ενώ προανά-
κριση, διενεργείται από το
Κεντρικό Λιµεναρχείο Ραφή-
νας.

ΘΑΝΑΤΟΣ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΗ
σσεε  ΕΕ//ΓΓ  --  ΟΟ//ΓΓ  ππλλοοίίοο  σσττηη  ΡΡααφφήήνναα

● Έγκυρη ενηµέρωση για τις εξελίξεις
● ∆ιασυνδέσεις µε χρήσιµες ιστοσελίδες 
● Τεχνική βιβλιοθήκη Μηχανικού
● Περιοδικό «ΕΝΩΣΗ»
● Εφηµερίδα «ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗ»
● Ενηµερωτικό ∆ελτίο ΠΕΣ-ΝΑΤ
● Ανακοινώσεις Επιτροπή Ανέργων 
● Ανακοινώσεις κλαδικών της ΝΣΚ
● Φωτογραφικό Αρχείο 
● Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας
● Ναυτική Εκπαίδευση - Μετεκπαίδευση

ΤΩΡΑ στη ΝΕΑ ιστοσελίδα  
ΠΕΜΕΝ “www.pemen.gr”

Μέρες, σελίδες και
ώρες ολόκληρες

«ξόδεψαν» τα «αντικειµε-
νικά» ΜΜΕ για να εξηγούν
πώς η απεργία των ναυτερ-
γατών εµποδίζει τους τουρί-
στες να κάνουν διακοπές.
Όταν είδαν ότι δεν τους
«έβγαινε» αυτό για να θέ-
σουν σε κίνηση τον κουρδι-
σµένο «κοινωνικό
αυτοµατισµό» τους, δεν δί-
στασαν να ισχυρισθούν ότι,
τάχα, αυτή την απεργία την
ήθελαν οι εφοπλιστές!

Η αλήθεια είναι ότι αν
και πράγµατι η απεργία των
ναυτεργατών Μ. Τρίτη και
Μ. Τετάρτη συνέβαλε στη
µειωµένη κατά 40% επιβα-
τική κίνηση στην ακτοπλοΐα
το φετινό Πάσχα, ωστόσο
δεν αποτελεί τον βασικό
λόγο. 

Βασικότερος παράγο-
ντας της πτώσης που πα-
ρουσίασε η επιβατική
κίνηση, σε σύγκριση µε την
αντίστοιχη περσινή περίοδο,
είναι η οικονοµική κρίση
που, σε συνδυασµό µε την
αύξηση της τιµής των ακτο-
πλοϊκών εισιτηρίων, µείωσε
αισθητά την αγοραστική
δύναµη των καταναλωτών. 

Τα δροµολόγια των
πλοίων ήταν λιγότερα σε
σύγκριση µε πέρσι και σύµ-
φωνα µε στοιχεία του Λιµε-
νικού Σώµατος το 2011 από
Μ. ∆ευτέρα µέχρι και Μ.
Παρασκευή είχαν φύγει από
τα λιµάνια του Πειραιά, του
Λαυρίου και της Ραφήνας
συνολικά 146.759 επιβάτες
έναντι 106.799 φέτος.

Μειωµένη, σε σχέση µε
πέρσι, ήταν επίσης η µετα-
κίνηση στην ηπειρωτική
χώρα µε τροχοφόρα ΙΧ. Συ-
γκεκριµένα, από τη Μ. Πα-
ρασκευή µέχρι το πρωί της
∆ευτέρας του Πάσχα είχαν
αποχωρήσει από την πρω-
τεύουσα 837.000 οχήµατα,
έναντι 1.306.000 πέρυσι.

Μειωµένη κατά 30% σε
σχέση µε πέρυσι ήταν και η
έξοδος των Θεσσαλονικέων
για τις µέρες του Πάσχα.

Παράλληλα, η ακριβή
βενζίνη οδήγησε πολλούς
στη λύση των ΚΤΕΛ, η πλη-
ρότητα των οποίων άγγιξε
το 100%, παρά το γεγονός
ότι οι ιδιοκτήτες έβαλαν και
έκτακτα δροµολόγια, κυ-
ρίως προς τη Βόρεια Ελ-
λάδα. 

Η µείωση του βιοτικού
επιπέδου που προκύπτει
από την µείωση του εισοδή-
µατος και τη µείωση της κα-
τανάλωσης που αυτό
συνεπάγεται είναι αποτέλε-
σµα της αντιλαϊκής πολιτι-
κής προς όφελος του
κεφαλαίου, που το ταξικό
εργατικό κίνηµα παλεύει για
την ανατροπή της προς
όφελος της εργατικής τάξης
και του εργαζόµενου λαού.

Αλλά, αν τόσο νοιάζο-
νται για την ανάγκη του
λαού σε αναψυχή, γιατί δε
λένε τίποτα για το «λου-
κέτο» που µπήκε πριν από
λίγο καιρό στον Οργανισµό
Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ);
«Λουκέτο» που κατάργησε
τη δυνατότητα που είχαν -
έστω περιστασιακά - χιλιά-
δες λαϊκές οικογένειες να
κάνουν µερικές µέρες δια-
κοπές. 

Μόνο για την τελευταία
σεζόν, είχαν εκδοθεί περί-
που 500.000 δελτία κοινω-
νικού τουρισµού για
7ήµερες διακοπές. ∆ηλαδή,
µε την κατάργηση του ΟΕΕ
«σβήστηκαν» µονοµιάς
πάνω από 3.500.000 µέρες
διακοπών κι αυτό µόνο για
µια χρονιά. Όµως, γι' αυτόν
τον τουρισµό, τον τουρισµό
- λαϊκή ανάγκη και όχι τον
τουρισµό - εµπόρευµα, κα-
τάπιαν τη γλώσσα τους όλοι
οι ... «αντικειµενικοί» δηµο-
σιογράφοι.

Ε π ι λ ε κ τ ι κ ή  έ γ ν ο ι α
γ ι α  τ ο υ ς  τ ο υ ρ ί σ τ ε ς

Η ύλη του παρόντος φύλου
έκλεισε 23 Απρίλη 2012 
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Έ ψ α χ ν α ν  π ρ ό φ α σ η  γ ι α  ν α  
σ π ά σ ο υ ν  τ η ν  α π ε ρ γ ί α  ! ! !

Εννέα «σωµατεία» της ΠΝΟ, από τα οποία  3 που υποτίθεται
ότι …«εκπροσωπούν» υπαρκτούς κλάδους και τα υπόλοιπα

6 σφραγίδες, που ...«εκπροσωπούν» ανύπαρκτους κλάδους ή απο-
τελούν διασπαστικά µορφώµατα, εξέδωσαν -παραµονή της απερ-
γίας- ανακοίνωση µε την οποία …«καταγγέλλουν» τις ταξικές
δυνάµεις της ΝΣΚ και του ΠΑΜΕ, επειδή, όπως λένε, ...«δεν επέ-
τρεψαν να ολοκληρωθεί η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής
της ΠΝΟ»..., την Κυριακή 8/4 µετά τη συνάντηση µε τους 3 υπουρ-
γούς απ’ όπου έφυγαν και πάλι µε άδια χέρια, όπως και οι ίδιοι πα-
ραδέχονται.

Είναι φανερό ότι οι «9» κοινωνικοί εταίροι του εργοδοτικού -
κυβερνητικού συνδικαλισµού έψαχναν πρόφαση για να ...αποφασί-
σουν το σπάσιµο της απεργίας, όπως έκαναν στις 19-20 Μάρτη και
τον Ιούλη 2011 αλλά και τόσες άλλες φορές στο παρελθόν και όπως
είναι πρόθυµοι να κάνουν και στο µέλλον αν δεν φοβούνται την
οργή των ναυτεργατών. 

Αυτός είναι κι ο λόγος που ακόµα κι όταν η Εκτελεστική Επι-
τροπή, µε πρωτοβουλία των ταξικών σωµατείων, τη ∆ευτέρα 9/4
συνεδρίασε χωρίς την παρουσία ναυτεργατών στο κτίριο της ΠΝΟ,
όταν ρωτήθηκαν κανένας τους δεν τόλµησε να αµφισβητήσει την
απόφαση της απεργίας.

Είναι οι ίδιες δυνάµεις, που λίγες µέρες πριν, στο Γενικό Συµ-
βούλιο της ΠΝΟ, είχαν αρνηθεί κάθε αλλαγή στη δοµή και λειτουρ-
γία της, που πρότειναν τα ταξικά σωµατεία προκειµένου να
µπορέσει η Οµοσπονδία να ανταποκριθεί στα καθήκοντα οργάνωσης
της πάλης των ναυτεργατών. 

Η δοµή και το καταστατικό λειτουργίας τόσο της ΠΝΟ όσο και
των πρωτοβάθµιων σωµατείων, είναι άρρηκτα συνδεδεµένα µε τον
σκοπό που επιδιώκουν να προσδώσουν στο ναυτεργατικό κίνηµα οι
συνδικαλιστικές δυνάµεις που συσπειρώνονται σε δύο συγκρουό-
µενες γραµµές. Από τη µια οι ταξικές δυνάµεις του ΠΑΜΕ της ρήξης
και της ανατροπής του βάρβαρου εκµεταλλευτικού συστήµατος και
απ’ την άλλη οι δυνάµεις της ταξικής συνεργασίας του εργοδοτικού
- κυβερνητικού συνδικαλισµού, οι παρατάξεις ΠΑΣΚΕ - ∆ΑΚΕ, που
αποτελούν πλειοψηφία στην ΠΝΟ, το ΕΚΠ και τη ΓΣΕΕ, συνεπικου-
ρούµενες από την Α.Π. του ΣΥΡΙΖΑ κ.α. οπορτουνιστικών µορφω-
µάτων, που αλλάζουν θέσεις και χρώµα σαν τον χαµαιλέοντα. 

Αν και στα «9» αυτά «σωµατεία» δεν συµπεριλαµβάνεται η
ένωση ναυτών ΠΕΝΕΝ, που ψήφισε υπέρ της απεργίας, εν τούτοις
µε την πρόταση της πλειοψηφίας της διοίκησης για ...«αναλογική
κατανοµή των συνδροµών των ναυτικών προς τα πρωτοβάθµια
ναυτεργατικά σωµατεία»…, στην ουσία συναινεί στην διατήρηση
του απαράδεκτου υπάρχοντος καθεστώτος και δεν αµφισβητεί το
χαράτσι που εισπράττουν ΠΝΟ  και  ITF για την χορήγηση της
«µπλε κάρτας» ασφαλούς σύνθεσης των ανασφάλιστων πλοίων. 

Αυτή τη βρώµικη συναλλαγή, µεταξύ εφοπλιστών και ΠΝΟ, η
πρόταση της πλειοψηφίας του ∆.Σ. της ένωσης ναυτών ΠΕΝΕΝ την
παραβλέπει και το µόνο που την ενδιαφέρει είναι η «αναλογική δια-
νοµή» του βρώµικου χρήµατος κι ύστερα ο πρόεδρός της Νταλα-
κογιώργος διαµαρτύρεται γιατί τον κατατάσσουµε στη γραµµή του
εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισµού...! 

Όσο για τους «9» προέδρους, γραµµατείς και φαρισαίους του
εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισµού, αυτοί το µόνο που φο-
βούνται είναι οι ναυτεργάτες και γι’ αυτό δεν θέλουν να τους βλέ-
πουν στην ΠΝΟ όταν «αποφασίζουν»! 

Αυτός ο φόβος από δω και µπρος θα τους ακολουθεί διαρκώς,
γιατί οι  ναυτεργάτες όλο και πιο επιτακτικά θα απαιτούν οργάνωση
της πάλης για την αντιµετώπιση της νέας θύελλας που φέρνει το
µαύρο µέτωπο εφοπλιστών - κυβέρνησης - ΕΕ. 

«ΖΟ»

ΟΙ 9 ΝΑΝΟΙ ΚΑΙ Η ΑΝΝΟΥΛΑ

Θλιβερό θέαµα, υπουργός να επιπλήττει 
πρασινοδεξιούς συνδικαλιστές 
µετά την κρίσιµη συνάντηση µε την ΠΝΟ 
λέγοντάς τους «µιλάτε, µη τους αφήνετε 
να κάνουν το παιχνίδι τους».
9 και 5, µαγικός αριθµός. 
Ένας αριθµός όλο και πιο γνώριµος.
Την ώρα που η κυβέρνηση µας λέει 
να κοιµούνται ήσυχοι οι 220.000 
ασφαλισµένοι του Οίκου Ναύτη. 
Την ώρα που οι απλήρωτοι 
συνάδελφοί µας της ακτοπλοΐας 
δεν ξέρουν που τη κεφαλή κλίνουν. 
Κάποιοι ξαγρυπνούν.
Κάποιοι άλλοι τριγυρνούν 
σε σκοτεινά σοκάκια του Πειραιά, 
ψάχνοντας µαγαζιά-καβάτζες 
για να διαχωρίσουν τη θέση τους 
από τους απεργούς, θεωρώντας 
ότι έτσι προσφέρουν τις καλύτερες 
υπηρεσίες στα αφεντικά τους.
Γιατί µετριούνται; 
Εννιά δεν ήταν και χθες;
Οι 9 νάνοι της ΠΝΟ.
∆υστυχώς δεν ζουν στα δάση. 
∆εν φροντίζουν τη χιονάτη. 
∆εν φοβούνται το κακό λύκο. 
Το ΠΑΜΕ τους φοβίζει µόνο. 
Αν δεν ήταν το ΠΑΜΕ στο λιµάνι 
θα ξεδίπλωναν το «αγωνιστικό» τους 
φρόνηµα «διακατεχόµενοι από 
υψηλό αίσθηµα ευθύνης».
Θα το έλυναν το θέµα µε τη χιονάτη 
στο υπουργείο, βέβαια.
Καλό Πάσχα σ’ όλους τους Συναδέλφους.

ΥΓ: Μεγάλη Τετάρτη 
«Της αλειψάσης το Κύριο Πόρνης Γυναικός» 
(απ’ το ηµερολόγιο)

Αντωνόπουλος Γιώργος
Πρόεδρος ΠΕΕΜΑΓΕΝ

Ησηµερινή συγκέ-
ντρωση πραγµατο-

ποιείται σε συνθήκες
έντασης της επίθεσης από
τους εφοπλιστές, το κεφά-
λαιο, τους πολιτικούς εκ-
προσώπους του, είναι καλά
ενορχηστρωµένη και οργα-
νωµένη µε τα µέσα που δια-
θέτουν και τις µεθόδους που
χρησιµοποιούν.

Τα ελεγχόµενα ΜΜΕ από
αυτές τις δυνάµεις, την κυβέρ-
νηση του «µαύρου» µετώπου
και του πολιτικού προσωπικού
της αστικής τάξης προσπα-
θούν να ενοχοποιήσουν τους
εργαζόµενους, την εργατική
τάξη, τους ναυτεργάτες, την
ταξική πάλη.

Όλα τα πυρά αυτών των
δυνάµεων χτυπούν το εργα-
τικό ταξικό κίνηµα, γιατί αυτό
τους αµφισβητεί, γιατί αυτό
φοβούνται ότι θα τους ανατρέ-
ψει. Θα ανατρέψει την αστική
τάξη µε την ανάπτυξη της τα-
ξικής πάλης µέσα από την ορ-
γάνωση και τον αγώνα της.

Προσπαθούν να οικοδοµή-
σουν τον κοινωνικό αυτοµατι-
σµό και να στρέψουν την µία
οµάδα ενάντια στην άλλη µε το
επιχείρηµα ότι οι αγώνες των
εργαζοµένων καταστρέφουν
την οικονοµία, επωάζουν το
αυγό του φιδιού, πασχίζουν
ντόπιοι και ξένοι κύκλοι να
προωθήσουνε σύγχρονα τάγ-
µατα εφόδου που ανέδειξαν
τους ναζιστές στην εξουσία το
1933, τον φασισµό στην Ιταλία
το 1922.

Όλοι έχουµε παρελθόν να
µην προκαλούν το ταξικό ερ-
γατικό κίνηµα, Σοσιαλδηµο-
κράτες –
Χριστιανοδηµοκράτες, η µε-
ταµφίεση και οι κωλοτούµπες
δεν καλύπτει την ιστορική κα-
ταγωγή τους και τα εγκλήµατα
τους κυρίως δεν καλύπτει την
σηµερινή πολιτική τους και τα
αποτελέσµατα της. 

Προσπαθούν να µεταφέ-
ρουν τις ευθύνες της βάρβα-
ρης αντιλαϊκής πολιτικής που
ζούµε στους εργαζόµενους,
δοκιµαζόµαστε από αυτές τις
άθλιες µεθοδεύσεις το ναυτερ-
γατικό, το εργατικό, το λαϊκό
κίνηµα.

∆οκιµαζόµαστε στους
αγώνες από τις δυνάµεις της
συντήρησης, και της κοινωνι-
κής οπισθοδρόµησης από τα
µονοπώλια και τους ιµπεριαλι-
στές για να χτυπήσουν την
κοινωνική λαϊκή αντιµονοπω-
λιακή – αντιµπεριαλιστική
συµµαχία της εργατικής τάξης
και των άλλων εργαζοµένων.

Ταυτόχρονα επιδιώκουν να
ρίξουν την τιµή της εργατικής
δύναµης στο επίπεδο της
Κροατίας, της Βουλγαρίας, της

Αιγύπτου, διατηρώντας και αυ-
ξάνοντας τον βαθµό εκµετάλ-
λευσης των εργαζοµένων από
το κεφάλαιο, µε ταυτόχρονες
αυξήσεις στα είδη λαϊκής κα-
τανάλωσης, τα φάρµακα, την
υγεία, την παιδεία.

Πως µπορούν να χαρακτη-
ριστούν οι αποφάσεις της κυ-
βέρνησης Παπαδήµου µε την
στήριξη του ΠΑΣΟΚ, της Ν∆,
για να καταργήσει τις ΣΣΕ, την
επιβολή των ατοµικών συµβά-
σεων µε τον εκβιασµό της
απόλυσης, την διεύρυνση της
«µαύρης» ανασφάλιστης ερ-
γασίας σε στεριά και θάλασσα,
της λεηλασίας των αποθεµατι-
κών των ασφαλιστικών τα-
µείων από την Τράπεζα της
Ελλάδος µε πρόσχηµα το
«κούρεµα», την αρπαγή της
ακίνητης περιουσίας τους και
την εκποίηση τους. Νοσοκο-
µεία, Πανεπιστήµια, εκπαιδευ-

τικά ιδρύµατα, ταµεία
πρόνοιας, και ιατροφαρµακευ-
τική περίθαλψη λεηλατούνται
από το κεφάλαιο και τους εκ-
προσώπους του, υπονοµεύο-
νται οι κατακτήσεις µας.

Αυτή η πολιτική όσο δεν
συναντάει την οργανωµένη
αντίσταση των ναυτεργατών,
των εργαζοµένων, θα γίνεται
όλο και πιο βίαιη όλο και πιο
αδίστακτη για να ικανοποιεί
την ακόρεστη δίψα του κεφα-
λαίου για κέρδος.

Αυτή είναι η αιτία, αυτό
είναι και το αποτέλεσµα της οι-
κονοµικής κρίσης.

Τα φερέφωνα του κεφα-
λαίου µας κατηγορούν ότι
«∆εν διακρινόµαστε από κοι-
νωνική ευαισθησία, πατριωτι-
σµό και εθνικοφροσύνη».

Ποιοι είναι αυτοί που µας
κατηγορούν ;

Είναι αυτοί που έχουν
κάνει δόγµα την ανταγωνιστι-
κότητα και την κερδοφορία του
κεφαλαίου, είναι αυτοί που
λένε «πατρίδα µου είναι το
χρήµα και αυτήν υπηρετώ».

Είναι αυτοί που σε στεριά
και θάλασσα θέλουν να εργά-
ζονται ναυτεργάτες, εργαζόµε-
νοι, χωρίς να πληρώνονται

σύµφωνα µε την ΣΣΕ, είναι
αυτοί που διευρύνουν την
«µαύρη» ανασφάλιστη εργα-
σία, είναι αυτοί που δηλώνουν
ότι σε 10 µέρες θα έχουν τελει-
ώσει µε CABOTAGE σ’ όλες
τις κατηγορίες πλοίων για να
υπηρετούν τα κέρδη των εφο-
πλιστών.

Είναι αυτοί που δεν τους
ενδιαφέρει για το ακτοπλοϊκό
συγκοινωνιακό δίκτυο στους
12 µήνες το χρόνο, έχουν
εγκαταλείψει τα νησιά και το
µόνο που τους ενδιαφέρει να
εκτελούνται δροµολόγια όποτε
και όταν εξασφαλίζουν το
προσδοκώµενο κέρδος αδια-
φορώντας για τους εργαζόµε-
νους, τους ναυτεργάτες,
αυξάνουν τα εισιτήρια, δένουν
τα πλοία και τα προγραµµατί-
ζουν για 2-3 µέρες.

Είναι αυτοί που δεν διστά-
ζουν να διαπράττουν το µεγα-

λύτερο έγκληµα για το κέρδος,
θύµατα της πολιτικής τους µε
ναυάγια, ατυχήµατα, πολέ-
µους, είµαστε εµείς οι ναυτερ-
γάτες, οι εργαζόµενοι.

Ακούστε την φωνή του
ΠΑΜΕ, των Λαϊκών Επιτρο-
πών, της ΠΑΣΥ, της ΠΑΣΕΒΕ,
των αντιµονοπωλιακών αντιϊ-
µπεριαλιστικών εκπροσώ-
πων. Ακούστε την φωνή των
αγωνιζόµενων χαλυβουργών
και σταθείτε δίπλα τους.

Οργάνωση και αγώνας
για να ανατραπεί αυτή η
βάρβαρη αντιλαϊκή πολι-
τική.

●Απαιτούµε τώρα να πάρει
πίσω το νοµοσχέδιο για την
άρση του CABOTAGE.
●Ζητάµε τώρα να πάρει πίσω
το νοµοσχέδιο για την διάλυση
του ΝΑΤ, του Οίκου Ναύτη.
●Ζητάµε τώρα να σταµατή-
σουν την καταλήστευση των
αποθεµατικών των ταµείων
µας και την υφαρπαγή της ακί-
νητης περιουσίας.
●Ζητάµε τώρα να καταβλη-
θούν τα δεδουλευµένα και να
υπογραφούν ΣΣΕ σε όλες τις
κατηγορίες πλοίων µε βάση τις

σύγχρονες ανάγκες των ναυ-
τεργατών.
●Ζητάµε τώρα δηµόσια και
δωρεάν εκπαίδευση και µετεκ-
παίδευση για όλους τους ναυ-
τεργάτες, να λειτουργήσει το
ΚΕΣΕΝ που έχει κλείσει.
●Να σταµατήσει η διάλυση του
ΓΕΝΕ και η ένταξη του στον
ΟΑΕ∆, να καταβληθούν και να
αυξηθούν τα επιδόµατα ανερ-
γίας και το δώρο Πάσχα που
δεν δίνονται.    
Αύριο θα πραγµατοποιήσουµε
έκτακτο Γενικό Συµβούλιο
στην ΠΝΟ µετά από πρόταση
των σωµατείων των δυνάµεων
της Ν.Σ.Κ., του ΠΑΜΕ. Για την
οργανωτική ανασυγκρότηση
του ναυτεργατικού συνδικαλι-
στικού κινήµατος, του εργατι-
κού κινήµατος σε ταξική
κατεύθυνση µέσα από οργά-
νωση και ανάπτυξη αγώνων.
Αυτή η δοµή και η οργανωτική
λειτουργία επιβάλλεται και
από τις εξελίξεις να αλλάξει για
να µπορέσουµε από καλύτερη
θέση να υπερασπίζεται ο ναυ-
τεργάτης, ο συνταξιούχος τα
δικαιώµατα του.
Το Γενικό Συµβούλιο της ΠΝΟ
επιβάλλεται να απορρίψει τα
αλλεπάλληλα νοµοσχέδια της
κυβέρνησης του «µαύρου» µε-
τώπου, να απαιτήσει υπο-
γραφή Συλλογικών
Συµβάσεων Εργασίας, να δια-
κηρύξει ότι θα υπερασπι-
στούµε την περιουσία κινητή
και ακίνητη του ΝΑΤ και των
άλλων ταµείων, να αγωνιστεί
για την ανασυγκρότηση των
∆ιοικητικών Συµβουλίων των
ταµείων, εκπαίδευση για
όλους ΑΕΝ – ΚΕΣΕΝ, για το
δικαίωµα στη δουλειά ενάντια
στην «µαύρη» - ανασφάλιστη
εργασία, υπογραφή Συλλογι-
κών Συµβάσεων µε πλήρη
κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώ-
µατα.

Εµπρός όλοι στην απερ-
γία στις 10 και 11 Απρίλη.

Εµπρός για νέους αγώ-
νες.

Η κυβέρνηση πριν και µετά
τις εκλογές πρέπει να γνωρίζει
ότι το ναυτεργατικό εργατικό
κίνηµα θα το έχει µπροστά
της. Οι νόµοι και η πολιτική της
θα πάνε εκεί που πρέπει, στον
σκουπιδοντενεκέ της ιστορίας. 
Το µέλλον ανήκει στους ερ-
γάτες και όχι στα παράσιτα

τους κεφαλαιοκράτες.
ΟΛΟΙ στον αγώνα των ναυ-
τεργατών, των εργαζοµέ-

νων της τάξης µας.

ΧΩΡΙΣ ΕΣΕΝΑ ΓΡΑΝΑΖΙ
∆ΕΝ ΓΥΡΝΑ

ΕΡΓΑΤΗ ΜΠΟΡΕΙΣ ΧΩΡΙΣ
ΑΦΕΝΤΙΚΑ

Τα σωµατεία ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ
καταγγέλλουν ότι οι ακτοπλοϊκές

ναυτιλιακές εταιρείες παραβιάζουν κατά-
φορα τη Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, δεν
έχουν καταβάλλει το δώρο Χριστουγέννων,
δεδουλευµένους µισθούς, οξύνοντας όλα τα
προβλήµατα των ναυτεργατών.

Είναι ανυπόστατοι οι ισχυρισµοί της
Υπουργού Ανταγωνιστικότητας Ανάπτυξης
Ναυτιλίας Άννα ∆ιαµαντοπούλου, η οποία
παριστάνει ότι δεν γνωρίζει τα προβλήµατα
των ναυτεργατών γιατί θέλει να συγκαλύ-
ψει τις ευθύνες της κυβέρνησης και τους
εφοπλιστές.

Χαρακτηριστικά σας επισυνάπτουµε
οφειλές των εφοπλιστών µόνο προς δέκα
µέλη του µηχανοστασίου του Ε/Γ-Ο/Γ
πλοίου «ΒΙΤΖΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ», ανέρ-
χονται στο ποσό των 106.500 Ευρώ.

9 Απρίλη 2012 
ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ

Παρά τις γραπτές δεσµεύσεις και τις
συµφωνίες που έχουν υπογράψει

µε την ΠΝΟ οι ναυτιλιακές εταιρείες NEL
LINES και  ENDEAVOR SHIPPING για σύν-
θεση – ασφάλιση των ναυτεργατών στα
Ε/Γ-Ο/Γ πλοία “AQUA HERCULES”,
“OLYMPUS” και “IONIAN QUEEN”, “ELLI Τ”
, οι συµβάσεις ασφάλισης µε το ΝΑΤ έχουν
λήξει µε τους ναυτεργάτες να είναι ανα-
σφάλιστοι και ενώ οι εταιρείες τους παρα-
κρατούν τις ασφαλιστικές εισφορές.

Επίσης δεν εφαρµόζονται οι συνθέσεις
στα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία “AQUA HERCULES” και
“OLYMPUS” µε βάση τη συµφωνία της ΠΝΟ
η οποία προβλέπει για κάθε πλοίο, 54 ναυ-
τεργάτες µε ΣΣΕ και ΝΑΤ, ενώ τα πλοία
έχουν συνθέσεις αντίστοιχα µε 35 και 34
ναυτεργάτες.

Απαιτούµε την άµεση παρέµβαση των
υπηρεσιών του ΥΠΑΑΝ για να σταµατήσει η
«µαύρη» - ανασφάλιστη εργασία σε βάρος
των ναυτεργατών των ανωτέρω πλοίων.

18 Απριλίου 2012
ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ

Από καταγγελίες ναυτεργατών,
µελών του πληρώµατος του Ε/Γ-Ο/Γ

πλοίου «OLYMPUS» της Ναυτιλιακής Εται-
ρείας Λέσβου, το οποίο εκτελεί δροµολόγια
Ηγουµενίτσα – Ιταλία, η εταιρεία δεν έχει
καταβάλλει στο σύνολο του πληρώµατος,
τις  δεδουλευµένες αποδοχές των µηνών
Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2012, καθώς και
τα αναδροµικά του 2010, µε βάση την
Σ.Σ.Ε. Μεσογειακών Τουριστικών Πλοίων.

Η εταιρεία παραβιάζει την Συλλογική
Σύµβαση Εργασίας των Μεσογειακών Του-
ριστικών Επιβατηγών Πλοίων και συγκεκρι-
µένα το άρθρο 7 παράγραφος 3, που
διατυπώνει ότι: 

«Η εξόφληση των πάσης φύσεως απο-
δοχών του ναυτικού ήτοι του µισθού, υπε-
ρωριών, αποζηµιώσεως, ειδικής αµοιβής
των Κυριακών κ.λπ. θα γίνεται στο τέλος
έκαστου µηνός, χορηγουµένου στο ναυτικό
αντιγράφου του λογαριασµού µισθοδοσίας
του».

Απαιτούµε την άµεση παρέµβαση των
υπηρεσιών του ΥΠΑΑΝ για την καταβολή
των δεδουλευµένων αποδοχών των ναυ-
τεργατών όπως προβλέπεται µε βάση την
Σ.Σ.Ε. Μεσογειακών Τουριστικών Επιβατη-
γών Πλοίων, σε διαφορετική περίπτωση θα
προχωρήσουν οι ναυτεργάτες σε επίσχεση
εργασίας, την Τετάρτη 11 Απριλίου 2012,
στο λιµάνι της Ηγουµενίτσας.
10 Απριλίου 2012, ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ

Εφοπλιστές και Υπουργείο
ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΤΙΣ Σ.Σ.Ε.

Η οµιλία του προέδρου της ΠΕΜΕΝ Σάββα Τσιµπόγλου στη
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Σε κυβερνητική σύσκεψη που
πραγµατοποιήθηκε, την Κυ-

ριακή 8/4, υπό τον πρωθυπουργό Λ.
Παπαδήµο και µε τη συµµετοχή 7
υπουργών, συζητήθηκε η ενεργοποί-
ηση όλου του αντιδραστικού νοµικού
οπλοστασίου σε βάρος των ναυτεργα-
τών, καθώς υπήρξε πρόταση για πολι-
τική επιστράτευση και προσφυγή στα
δικαστήρια για να κριθεί παράνοµη και
καταχρηστική η απεργία.

Τον τόνο στην αντιΚΚΕ υστερία,
που αναπαρήγαγε το σύνολο των
αστικών ΜΜΕ, έδωσε η υπουργός
Ανάπτυξης Αν. ∆ιαµαντοπούλου, λέ-
γοντας ότι η απεργία είναι «µία προει-
ληµµένη, προαποφασισµένη κίνηση
που υπαγορεύτηκε, κυρίως, από τις
προεκλογικές σκοπιµότητες του ΚΚΕ»,
ενώ ο υπουργός Προστασίας του Πο-
λίτη Μ. Χρυσοχοΐδης, έλεγε ότι οι τα-
ξικές δυνάµεις στους ναυτεργάτες
«επιχειρούν να ποδηγετήσουν και το
συνδικαλιστικό κίνηµα» και ότι «κάθε
ώρα απεργίας είναι µια σφαίρα στην
καρδιά της χώρας».

Πρωταγωνιστικό ρόλο στην επί-
θεση διεκδίκησε ο πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ Ευ. Βενιζέλος. «Η δική µας
θέση είναι πάρα πολύ καθαρή: Απερ-
γίες στα µέσα µεταφοράς µέσα στη
Μεγάλη Εβδοµάδα είναι ανεπίτρεπτες.
∆εν συνιστούν άσκηση συνδικαλιστι-
κού δικαιώµατος, αλλά αντικοινωνική
πράξη που δεν σέβεται τον ταλαιπω-
ρηµένο Ελληνα πολίτη» (…) «Αυτό
που συµβαίνει τις τελευταίες ηµέρες
µε την απεργία της ΠΝΟ είναι µικρο-
γραφία του αδιεξόδου στο οποίο κιν-
δυνεύει να βρεθεί η πατρίδα µας µετά
τις εκλογές». 

Αγχώνεται το πολιτικό προσωπικό
της αστικής τάξης για το τι θα γίνει
µετά την 6η Μάη.  

Τη διαφωνία της Ν∆ µε την
πραγµατοποίηση της απεργίας

εξέφρασε, το Σάββατο 7/4, ο πρόε-
δρός της Αντώνης Σαµαράς, ο
οποίος βάλλοντας κατά της Αριστε-
ράς τόνισε: «Στο µόνο που είναι
ενωµένοι είναι να... διώχνουν επι-
χειρήσεις και να χαλάνε δουλειές.
Οπως τώρα στον Πειραιά, που χα-
λάνε το Πάσχα του κόσµου και σκο-
τώνουν τον τουρισµό».

Πλήρως συντονισµένα στην ίδια
προπαγάνδα ήταν και
τα στελέχη της Γ. Πλα-
κιωτάκης και Κ. Μου-
σουρούλης οι οποίοι
επικαλούµενοι το «δη-
µόσιο συµφέρον» δή-
λωσαν πως «το µόνο
που δεν χρειαζόµαστε
αυτή τη χρονική στιγµή
είναι µια απεργία που
θα επιφέρει σηµαντικό
πλήγµα σε πολλούς,
ζωτικής σηµασίας, το-
µείς, όπως στον τουρι-
σµό, την ακτοπλοΐα και τους
αγρότες».

Κραυγάζοντας αντεργατικά ο Γ.
Καρατζαφέρης εγκάλεσε την

κυβέρνηση γιατί δεν έχει ήδη επι-
στρατεύσει τους επιστρατευµένους
ήδη από το 2010 ναυτεργάτες. 

Μάλιστα, στο ράδιο «Σαντορίνη»
έφτασε να ζητήσει «να κινηθούν τα
πλοία του Πολεµικού Ναυτικού»,
εξηγώντας ότι «όποιος αυτή τη δύ-
σκολη περίοδο σκέφτεται µόνο την
πάρτη του και όχι την κοινωνική αλ-
ληλεγγύη, είναι εχθρός της πατρί-

δας». Καλώντας σε καταστολή, πρό-
σθεσε: «Πρέπει πάση θυσία, είτε µε
επιστράτευση είτε µε οποιοδήποτε
άλλο τρόπο, να λυθεί η απεργία της
ΠΝΟ. Η απεργία είναι έγκληµα κατά
της οικονοµίας, είναι έγκληµα κατά
της κοινωνίας»!

Σε διαρκές παραλήρηµα ήταν
και η Ντ. Μπακογιάννη. Σε

διάφορες εµφανίσεις της ισχυρί-
στηκε ότι: «∆εν µπορεί να προχωρεί

στο να εξοντώσει τον
ελληνικό τουρισµό σή-
µερα και ταυτόχρονα
να εξοντώσει και τους
αγρότες» και συνέχισε: 

«∆εν µπορεί τις
λίγες πλουτοπαραγωγι-
κές πηγές της χώρας να
τις τινάξει στον αέρα η
οποιαδήποτε ΠΝΟ και
επιτρέψτε µου να πω µε
καθαρά κοµµατικά κρι-
τήρια, µε καθαρά προε-
κλογικά κριτήρια, διότι

η κουβέντα η οποία ακούστηκε από
τους εκπροσώπους της ΠΝΟ που εκ-
προσωπούν το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδος είναι απαράδεκτες».

Η κυρία εφοπλιστού, που ελέγχε-
ται για τις κοµπίνες µε το πόθεν
έσχες και τις φορολογικές δηλώσεις
και κρύβεται πίσω από την σκανδα-
λώδη φιλοεφοπλιστική νοµοθεσία.

Ηανυποχώρητη πάλη των ναυ-
τεργατών εκθέτει ανεπανόρ-

θωτα τους οπορτουνιστές. µε τον
ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ να νουθετεί την κυβέρ-
νηση ότι «...µια απλή αναβολή των

µέτρων για µετά τις εκλογές θα αρ-
κούσε για να εκτονώσει το κλίµα...». 

Τη στιγµή δηλαδή που οι ναυτερ-
γάτες έδιναν ένα µεγαλειώδη αγώνα
κόντρα σε κυβέρνηση - εφοπλιστές
και τους κάθε λογής δορυφόρους
του συστήµατος, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θεω-
ρεί πρόβληµα τα ίδια τα µέτρα - κό-
λαση σε βάρος των ναυτεργατών
αλλά το χρόνο που αυτά επιβάλλο-
νται! 

Το πότε θα µας «σούβλιζαν», δη-
λαδή,  είναι το πρόβληµα του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, που στην ουσία βάζει πλάτη
στην κυβερνητική πολιτική και το
έργο της. 

Πιο απροκάλυπτη ήταν η
στάση της ∆ΗΜΑΡ µε τον

πρόεδρό της Φ. Κουβέλη να  υποδεί-
χνει στους ναυτεργάτες ότι «πρέπει
να συνεκτιµούν τις συνέπειες οι
οποίες υπάρχουν για τη χώρα και
την κοινωνία», καλώντας «να ανα-
προσαρµόσουν την αγωνιστική τους
πρακτική...», δηλαδή σε αναστολή
της απεργίας, για να «λειτουργήσει
οµαλά η καθηµερινότητα». 

∆ιαφορετικά απείλησε ότι «είναι
εξαιρετικά εύκολο να προκληθεί και
ο λεγόµενος κοινωνικός αυτοµατι-
σµός, πέρα από τη ζηµιά που θα
επέλθει, αλλά και να τροφοδοτη-
θούν συντηρητικά αντανακλαστικά».

Αυτό που µας λέει η ∆ΗΜΑΡ είναι
ότι υποστηρίζοντας τα σχέδια του
κεφαλαίου µπορούν αυτές οι δυνά-
µεις να καταταχθούν στη ∆ηµοκρα-
τία και την Αριστερά… οι λέξεις και οι
έννοιες έχουν χάσει το περιεχόµενό
τους.

Ευθεία επίθεση στους αγώνες των εργαζοµένων και του λαού, που αντιπαλεύουν
την άδικη και ταξική πολιτική τους, συνιστά το παραλήρηµα της κυβέρνησης και των

αστικών κοµµάτων ενάντια στην απεργία των ναυτεργατών και το ΚΚΕ που τη στηρίζει 

Τα κόµµατα για την απεργία των ναυτεργατών
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ΑΑγγααππηηττοοίί  σσυυννάάδδεελλφφοοιι,,
Θεωρούµε απαραίτητο να θέσουµε σε όλους εσάς

τους εργαζόµενους που ταξιδεύετε αλλά και γενικότερα
στις εργατικές – λαϊκές οικογένειες της χώρας µας, τα
αληθινά γεγονότα που αφορούν την απεργιακή κινητο-
ποίηση των ναυτεργατών 10 -11 Απρίλη 2012, ώστε να
κρίνετε εσείς τις εξελίξεις και να βγάλετε συµπεράσµατα
που µπορούν να συµβάλλουν στους κοινούς εργατικούς
–λαϊκούς αγώνες κατά της ενιαίας αντιλαϊκής επίθεσης.

Απευθυνόµαστε στους εργαζόµενους που στενά-
ζουν µαζί µε τους ναυτεργάτες από την σκληρή αντι-
λαϊκή πολιτική της συγκυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και της
Ν.∆., της Ευρωπαϊκής Ένωσης που µειώνει δραµατικά
τους µισθούς και τις συντάξεις, καταργεί θεµελιακά ερ-
γασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα, επιβάλλει αβά-
σταχτα φορολογικά βάρη, για να αυξήσουν τα κέρδη
τους και να πλουτίσουν ακόµα περισσότερο οι τραπεζί-
τες, οι εφοπλιστές, οι βιοµήχανοι και τα άλλα τµήµατα
της πλουτοκρατίας.

Προσέξτε πολύ.  Σήµερα στο στόχαστρο των δυ-
νάµεων του κεφαλαίου είναι οι ναυτεργάτες. Την
προηγούµενη περίοδο ήταν άλλοι κλάδοι, αύριο θα
χτυπηθεί όποιος τολµήσει να αγωνιστεί. Η καµπάνα
χτυπάει για το σύνολο της εργατικής τάξης, για το
σύνολο των λαϊκών στρωµάτων.

Γι’ αυτό έχει σηµασία να µην περάσουν τα βρώµικα,
απεργοσπαστικά τους σχέδια, να δυναµώσουµε την ερ-
γατική – λαϊκή αλληλεγγύη, να αναπτύξουµε κοινούς
αγώνες για να την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής
που οδήγησε στην φτώχεια και στην εξαθλίωση το λαό
µας.

Οι ναυτεργάτες αποφάσισαν και πραγµατοποίησαν
µε µεγάλη επιτυχία την απεργιακή κινητοποίηση αυτές
τις µέρες για να απαντήσουν στα εγκληµατικά µέτρα που
έφερε σε βάρος τους στη βουλή, η κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ, της Ν.∆., των εφοπλιστών.

ΤΤαα  εεγγκκλληηµµααττιικκάά  ααυυττάά  µµέέττρραα  ααφφοορροούύνν::
Πρώτο: Την απελευθέρωση της Ακτοπλοΐας.

Αυτό σηµαίνει δραµατική µείωση των θέσεων εργασίας

των ναυτεργατών που ήδη από 130 χιλιάδες συρρι-
κνώθηκαν στις 15.000 και ένα σηµαντικό τµήµα που
απέµεινε αφορά τα Ακτοπλοϊκά πλοία.

Σηµαίνει ακόµα, µείωση των δροµολογίων και πα-
ραπέρα χειροτέρευση της εξυπηρέτησης των νησιών,
αύξηση της τιµής των ει-
σιτηρίων, στην οποία προ-
χώρησε πρόσφατα η
συγκυβέρνηση επιβάλλο-
ντας αυξήσεις µέχρι 26%
κάνοντας απαγορευτικό το
ταξίδι της λαϊκής οικογέ-
νειας, αυξάνοντας τις τιµές
των προϊόντων στα νησιά.
Πακτωλό κρατικών επιδοτή-
σεων στις ναυτιλιακές εται-
ρείες της ακτοπλοΐας που
µόνο για το 2011 ανέρχονται
στο ποσό των 130 εκατοµµυρίων ΕΥΡΩ.

∆∆εεύύττεερροο::  Χιλιάδες άνεργοι ναυτεργάτες χωρίς
επίδοµα πετάγονται στο δρόµο, βορά στην άγρια εκµε-
τάλλευση των εφοπλιστών και του δουλεµπορικού κυ-
κλώµατος.

Τρίτο: Την υπονόµευση των Συλλογικών Συµ-
βάσεων Εργασίας, την µείωση των µισθών και των
συντάξεων, που ήδη έχουν µειωθεί δραµατικά πάνω
από 40%, υποβαθµίζοντας τη ζωή των εν ενεργεία και
συνταξιούχων ναυτεργατών και των οικογενειών τους.

Τέταρτο: Την υποβάθµιση της ιατροφαρµακευ-
τικής περίθαλψης και τη διάλυση του «Οίκου
Ναύτη» στα πλαίσια της εχθρικής για τους εργαζόµε-
νους αντιλαϊκής πολιτικής που αντιµετωπίζει την Υγεία
σαν εµπόρευµα, την καταδικάζει σε υποχρηµατοδότηση
και φορτώνει συνεχώς και περισσότερα βάρη στις λαϊ-
κές οικογένειες.

ΠΠέέµµππττοο:: Την απλήρωτη εργασία εκατοντάδων
ναυτεργατών, αφού πολλές ναυτιλιακές εταιρείες αρ-
νούνται να καταβάλλουν µισθούς, αποδοχές αρκετών
µηνών.

Για την αντιµετώπιση αυτών των οξυµµένων προ-
βληµάτων και τη διεκδίκηση
των δίκαιων αιτηµάτων τους
οι ναυτεργάτες ανάγκασαν
την πλειοψηφία της ΠΝΟ να
πάρει απεργιακή απόφαση
διεκδικώντας: Κατάργηση
των αντεργατικών µέτρων
και υπεράσπιση του δικαιώ-
µατος στη δουλειά, ικανο-
ποιητική υπογραφή των
Συλλογικών Συµβάσεων
Εργασίας, άµεση πληρωµή
των ναυτεργατών, µείωση

της τιµής των εισιτηρίων και εξυπηρέτηση των νησιών
από ασφαλή σύγχρονα πλοία 365 µέρες το χρόνο.

Απέναντι σ’ αυτό τον αγώνα, µε τη χρησιµοποίηση
των πιο βρώµικων απεργοσπαστικών µέτρων συνα-
σπίστηκαν: ΠΑΣΟΚ, Ν.∆., ΛΑΟΣ, ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ,
MEGA, ΣΚΑΪ, ANTENA και άλλα κανάλια της πλουτο-
κρατίας, καθώς επίσης και εφηµερίδες των συγκροτη-
µάτων ΛΑΜΠΡΑΚΗ και ΜΠΟΜΠΟΛΑ, «ΤΑ ΝΕΑ»,
«ΕΘΝΟΣ» και όλοι µαζί ξέρασαν χολή κατά του αγώνα
των ναυτεργατών, συνεχίζοντας την ίδια βρώµικη δου-
λειά που έκαναν και στην προηγούµενη απεργία 19-20
Μάρτη 2012.

Οι εργαζόµενοι είναι ανάγκη να βγάλουν ουσιαστικά
συµπεράσµατα και να καταδικάσουν αποφασιστικά
τους υποκριτές και τους Φαρισαίους, τους φορείς της
αντιλαϊκής πολιτικής που έχουν το θράσος να µιλούν

στο όνοµα των εργαζοµένων – επιβατών τους οποίους
και καταδικάζουν στη φτώχεια και στην εξαθλίωση, στε-
ρώντας τους το δικαίωµα ακόµα και για ολιγοήµερες δια-
κοπές.

Είναι ανάγκη να βγάλουν συµπεράσµατα οι νησιώ-
τες των λαϊκών οικογενειών που κι αυτοί υποφέρουν
από την αντιλαϊκή πολιτική, τα µειωµένα δροµολόγια, τα
ακριβά εισιτήρια και βλέπουν τις µικροεπιχειρήσεις τους
να µαραζώνουν από την πολιτική της ανεργίας, της λι-
τότητας, της φτώχειας που χτυπάει το λαό µας.

ΑΑγγααππηηττοοίί  σσυυννάάδδεελλφφοοιι,,
Τα σωµατεία µας που πρωτοστάτησαν και σ’ αυτόν

τον απεργιακό αγώνα θα συνεχίσουν πιο αποφασιστικά
µε τη στήριξη του ΠΑΜΕ και την αλληλεγγύη της εργα-
τικής τάξης, την πάλη για τα συµφέροντα των ναυτερ-
γατών και όλων των εργαζοµένων και θα πάρουν νέες
πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη του κοινού αγώνα µε
τους εργαζόµενους στα νησιά και τους µικροµεσαίους
αγρότες, ώστε την επόµενη περίοδο να δυναµώσει ο
κοινός συντονισµένος αγώνας ενάντια στη συντονι-
σµένη επίθεση της πλουτοκρατίας και των κοµµάτων
της.

Τα σωµατεία µας καλούν όλους τους εργαζόµενους
να καταδικάσουν µαζικά το ΠΑΣΟΚ, τη Ν.∆., το ΛΑΟΣ
και τα άλλα κόµµατα που συµµετείχαν στο απεργοσπα-
στικό σχέδιο και να συµβάλλουν στην ανάδειξη των κοι-
νών αγώνων και την ενίσχυση της εργατικής
αλληλεγγύης.

Με συναδελφικούς χαιρετισµούς
Πειραιάς, 11 Απρίλη 2012

ΟΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
• Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Ε.Ν. 
• Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωµάτων

Μηχανής Ε.Ν. ο «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ»
• Πανελλήνια Επαγγελµατική Ένωση Μαγείρων Ε.Ν. 
• Πανελλήνια Ένωση Πληρωµάτων Ρ/Κ - Ν/Γ
• Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ

ΜΥΝΗΜΑ των σωµατείων ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ - ΠΕΠΡΝ - ΠΕΣ-ΝΑΤ
Προς όλους τους επιβάτες της ακτοπλοΐας, προς όλους τους εργαζόµενους 

Ηεπιτυχία της απεργίας των ναυτεργατών,
έχοντας εξασφαλίσει την καθολική συµµε-

τοχή των εργατών του κλάδου µέσα και έξω από
τα καράβια και την έµπρακτη αλληλεγγύη της ερ-
γατικής τάξης, των φτωχών αγροτών, των επαγ-
γελµατιών, των εργαζοµένων κατοίκων των
νησιών, αποτελεί σταθµό, πολύτιµη πείρα - εφό-
διο για την ανασύνταξη και αντεπίθεση του εργα-
τικού κινήµατος. 

Τα καράβια έδεσαν στα λιµάνια. Οι εφοπλιστές,
ΠΑΣΟΚ - Ν∆ και τα άλλα κόµµατα του κεφαλαίου
ηττήθηκαν από τη δύναµη του εργατικού ταξικού
αγώνα. 

Το αντικοµµουνιστικό παραλήρηµα των εφο-
πλιστών, της συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ - Ν∆, του
ΛΑ.Ο.Σ. και των άλλων κοµµάτων του κεφαλαίου
ενάντια στο ΚΚΕ, την εµπροσθοφυλακή του εργα-
τικού κινήµατος, το µίσος, οι αθλιότητες και οι
απειλές για πολιτική επιστράτευση των ναυτεργα-
τών πέφτει στο κενό. 

Η ταξική ενότητα και η αποφασιστικότητα των
ναυτεργατών µέσα από τις γραµµές των σωµα-
τείων ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, των δυνάµεων του
ΠΑΜΕ, που εκδηλώνεται στα καράβια, σε κάθε
τόπο δουλειάς πανικοβάλλει τους εφοπλιστές και
το πολιτικό τους προσωπικό, ξεπερνάει τις συµβι-
βασµένες συνδικαλιστικές εργοδοτικές - κυβερ-
νητικές δυνάµεις στην ΠΝΟ. 

Εκδήλωση αυτού του πανικού είναι η χυδαία
επίθεση που εξαπέλυσαν εφοπλιστές, από κοινού
µε τους προέδρους του ΠΑΣΟΚ Ε. Βενιζέλο και της
Ν∆ Α. Σαµαρά ενάντια στο ΚΚΕ και στους ναυτερ-
γάτες. Η άθλια προβοκατόρικη επίθεση της
υπουργού των εφοπλιστών Α. ∆ιαµαντοπούλου
ενάντια στο ΚΚΕ και τους ναυτεργάτες αποκαλύ-
πτεται µέσα από το δελτίο Τύπου που η ίδια
έστειλε προς τα ΜΜΕ, όπου µε στόµφο δηλώνει: 

Μετά την απόφαση των ναυτεργατών για την
πραγµατοποίηση της απεργίας τους «δεν υπάρ-
χουν πλέον συµφωνηθέντα», προσπαθώντας να
αφήσει ψεύτικες εντυπώσεις, ενώ είχε απορρίψει
το σύνολο των αιτηµάτων τους!

Η ανυποχώρητη πάλη των ναυτεργατών εκθέ-
τει ανεπανόρθωτα τους οπορτουνιστές. Ο
ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ νουθετεί την κυβέρνηση ότι «µια
απλή αναβολή των µέτρων για µετά τις εκλογές θα
αρκούσε να εκτονώσει το κλίµα». 

Η ∆ΗΜΑΡ του Κουβέλη καλεί ταυτόχρονα τους
ναυτεργάτες «να αναπροσαρµόσουν την αγωνι-
στική τους πρακτική...», επιστρατεύοντας τον
µπαµπούλα του «κοινωνικού αυτοµατισµού». Βά-
ζουν πλάτη να αποδυναµωθεί το εργατικό κίνηµα,
δίνουν άλλοθι να χτυπηθεί ο αγώνας των ναυτερ-
γατών, για να περάσουν τα αντιλαϊκά µέτρα που
πρόσφατα ψηφίστηκαν στη Βουλή κατ' απαίτηση
των εφοπλιστών.

Το «µείζον» που θέλει να διαφυλάξει ως κόρη
οφθαλµού η κυβέρνηση του µαύρου µετώπου
ΠΑΣΟΚ - Ν∆ και τα άλλα κόµµατα του κεφαλαίου
και του ευρωµονόδροµου δεν είναι οι λαϊκές ανά-
γκες, αλλά αποκλειστικά τα κέρδη, τα συµφέρο-
ντα των εφοπλιστών, του κεφαλαίου.

Η καταδίκη από τους ναυτεργάτες του συνό-
λου της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης
ΠΑΣΟΚ - Ν∆, της τρόικας του κεφαλαίου, η απο-
φασιστική - µαζική πάλη της εργατικής τάξης και
των συµµάχων της, των λαϊκών στρωµάτων της
πόλης και του χωριού είναι κινητήρια δύναµη για
να γυρίσει µπροστά ο τροχός της κοινωνικής εξέ-
λιξης.

Η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών ξεδιπλώ-
νεται µε την κλιµάκωση της ταξικής πάλης µε τους
ναυτεργάτες στους καταπέλτες των καραβιών, µε
την εργατική τάξη, τους φτωχούς αγρότες και
επαγγελµατίες στους τόπους δουλειάς, για την
ανατροπή της εξουσίας των εφοπλιστών των µο-
νοπωλίων, για τη Λαϊκή Εξουσία.

Του Γ. Τούσσα, ευρωβουλευτή του ΚΚΕ 
και µέλους της ΚΕ του κόµµατος.

∆ύναµη η ταξική ενότητα
και αποφασιστηκότητα

των ναυτεργατών

Tις λεπτοµέρειες για την άσκηση
του εκλογικού δικαιώµατος των

Ελλήνων ναυτικών στις βουλευτικές
εκλογές της 6ης Μαΐου, ρυθµίζει
υπουργική απόφαση (ΥΠΑΑΝ) η οποία
απεστάλη απο το υπουργείο Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας προς
τις λιµενικές αρχές της χώρας, τους
ναυτιλιακούς ακόλουθους στο εξωτερικό,
τις ενώσεις των ναυτεργατών, των
ακτοπλόων και των εφοπλιστών.

Ναυτικοί που υπηρετούν σε πλοίο µε
ελληνική σηµαία, το οποίο κατά την
ηµέρα ψηφοφορίας βρίσκεται σε λιµάνι
οποιουδήποτε δήµου, µπορούν να
ασκήσουν κανονικά το εκλογικό τους
δικαίωµα, παρ' όλο που είναι
εγγεγραµµένοι σε εκλογικούς καταλόγους
άλλων δήµων.

Οι ναυτικοί θα πρέπει να είναι
Ελληνες πολίτες, κάτοχοι ναυτικού
φυλλαδίου, να είναι γραµµένοι σε
εκλογικούς καταλόγους της χώρας, να µην
έχουν στερηθεί το δικαίωµα του εκλέγειν,
αλλά και να προβλέπεται ότι το πλοίο στο
οποίο υπηρετούν, θα βρίσκεται βάσει
προγράµµατος κατά την ηµέρα της
ψηφοφορίας σε ελληνικό λιµάνι.

Τα ονόµατα των ναυτικών που θα
ψηφίσουν θα συµπεριληφθούν σε
καταστάσεις στις οποίες θα αναγράφονται
όλα τα στοιχεία, αλλά και ο δήµος στον
οποίο θα ασκήσουν το εκλογικό τους
δικαίωµα, θα υπογραφούν απο τον
πλοίαρχο του πλοίου και θα θεωρηθούν µε
το γνήσιο της υπογραφής απο τον
προϊστάµενο της κατα τόπους λιµενικής
αρχής.

Οι ναυτικοί που έχουν εγγραφεί στους
ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, θα
παραδίδουν στον πλοίαρχο την
αστυνοµική τους ταυτότητα και το
διαβατήριο και θα µπορούν να ψηφίσουν
µε την επίδειξη του ναυτικού τους
φυλλαδίου, ενώπιον της εφορευτικής
επιτροπής.

Επίσης, συστήνεται στους πλοιάρχους
να χορηγήσουν άδεια απουσίας σε όσους
ναυτικούς- µέλη πληρωµάτων πλοίων δεν
είναι εγγεγραµµένοι σε ειδικούς
εκλογικούς καταλόγους.

Ναυτικοί που απολύθηκαν ή πρόκειται
να απολυθούν πριν απο την ηµεροµηνία
των εκλογών, θα πρέπει να ασκήσουν το
εκλογικό τους δικαίωµα στον δήµο που
είναι εγγεγραµµένοι.

Όσοι Έλληνες ναυτικοί δεν µπορέσουν
να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωµα
λόγω υπηρεσιακών αναγκών, θα πρέπει να
εφοδιασθούν µε σχετική βεβαίωση του
πλοιάρχου στην οποία να αναφέρονται οι
λόγοι για τη µη άσκηση του εκλογικού
δικαιώµατος και να είναι θεωρηµένη απο
Λιµενική ή Προξενική αρχή αν το πλοίο
βρίσκεται στο εξωτερικό.

ΠΟΥ και ΠΩΣ ψηφίζουν
ΟΙ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ

Στο Τακτικό Συµβούλιο της ΠΝΟ,
που πραγµατοποιήθηκε στις 8

∆εκέµβρη 2011, τα ναυτεργατικά σωµα-
τεία ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ – ΠΕΕ-
ΜΑΓΕΝ, οι δυνάµεις της ΝΣΚ,
πρότειναν  να συγκροτηθεί 6µελής Επι-
τροπή που να συζητήσει, να συγκε-
ντρώσει προτάσεις για αλλαγές στο
καταστατικό της Οµοσπονδίας και να
πραγµατοποιηθεί Έκτακτο Συµβούλιο
εντός 3 µηνών για την λήψη αποφά-
σεων. Αυτή η πρόταση ψηφίστηκε µε 38
υπέρ και 37 κατά.

Το ερώτηµα που θέσαµε στο συµ-
βούλιο και στην κρίση των αντιπροσώ-
πων ήταν αν αυτή η δοµή και η
λειτουργία της Οµοσπονδίας που διατη-
ρείται εδώ και δεκαετίες µπορεί να αντα-
ποκριθεί στην ολοµέτωπη επίθεση που
δέχονται οι ναυτεργάτες, οι εργαζόµενοι
από την αντιλαϊκή πολιτική
του κεφαλαίου, της κυβέρνη-
σης, της τρόικα.

Μπορούµε να αντιµετω-
πίσουµε τον σύγχρονο εργα-
σιακό µεσαίωνα που µας
οικοδοµούν οι δυνάµεις του
κεφαλαίου, διατηρώντας την
δοµή της οµοσπονδίας µε
τον αντεργατικό ν.330/1976
και άλλα βασιλοχουντικά δια-
τάγµατα.

Να συνεχίζουµε στην λει-
τουργία της  Ε.Ε που αποτε-
λείται από τον Γ.Γ και τους 14
προέδρους των σωµατείων
που διορίζονται εξ οφιτσίου, χωρίς να
εκλέγονται, να ελέγχονται, να λογοδο-
τούν σε κανένα συνέδριο.

Να συνεχίσουµε να διατηρούµε την
µονοπρόσωπη εξουσία του Γ.Γ, να συ-
νεχιστεί ο εφοπλιστικός εναγκαλισµός,
να επεκτείνεται η «µαύρη», ανασφάλι-
στη εργασία σε όλες τις κατηγορίες
πλοίων, να καταγράφονται και συλλέγο-
ντας χρήµατα από Έλληνες και αλλοδα-
πούς ναυτεργάτες σε συνεργασία µε την
ITF αδιαφορώντας για τα δικαιώµατα
τους και τις συνθήκες «γαλέρας», που η
πλειοψηφία τους είναι θύµατα των δου-
λεµπορικών κυκλωµάτων σε συνεργα-
σία µε την εργατική αριστοκρατία των
εφοπλιστικών εταιρειών.

Στα πλαίσια της 6µελής επιτροπής
δεν αναπτύχθηκε η αναγκαία συζήτηση
και ο έλεγχος που χρειάζεται για την
δοµή και την λειτουργία της οµοσπον-
δίας, µε την πλειοψηφία των σωµατείων

να καταθέτουν προτάσεις, την εξής µία
και σε µορφή αντιγραφής δηλ. δεν επι-
θυµούµε και δεν θέλουµε να αλλάξει
το καταστατικό της ΠΝΟ !

Τα ναυτεργατικά σωµατεία
ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ – ΠΕΕ-

ΜΑΓΕΝ, καταθέσαµε ολοκληρωµένο
σχέδιο για την τροποποίηση του κατα-
στατικού. Η ΠΕΝΗΗΕΝ αποσπασµατικά
3 προτάσεις, ενώ η ΠΕΝΕΝ πρότεινε
αλλαγές σε 7 άξονες µεταξύ των οποίων
...«Αναλογική κατανοµή των συνδρο-
µών των ναυτικών προς τα πρωτοβάθ-
µια ναυτεργατικά σωµατεία µε βάση
ψηφίσαντα µέλη και οικονοµικά ενεργά
µέλη»! 

∆ηλαδή χρήµα από την ΠΝΟ προς
τα σωµατεία που στην πράξη σηµαίνει
ότι διαφωνεί στην µοιρασιά και συµφω-

νεί να συνεχιστεί το οικονοµικό αλισβε-
ρίσι σε συνεργασία µε τους εφοπλιστές,
την ITF, υπονοµεύοντας τα δικαιώµατα
των ναυτεργατών µε καλύτερη κατανοµή
των χρηµάτων.

Σε αντίθεση µε την πρόταση των τα-
ξικών δυνάµεων που περιλαµβάνεται
στο ολοκληρωµένο σχέδιο για την τρο-
ποποίηση του καταστατικού που είναι
«οι ναυτεργάτες να έχουν µοναδική
εισφορά, την εισφορά τους ως µέλη
στα σωµατεία τους και τα σωµατεία
να καταβάλλουν µηνιαίως στην Οµο-
σπονδία ποσοστό από την συν-
δροµή των ταµειακά εντάξει µελών».

Τι επικρατεί στην οµοσπονδία µε το
υπάρχον οικονοµικό αλισβερίσι;

Από έναν πρόχειρο έλεγχο που έκα-
ναν τα 2 από τα 6 µέλη της επιτροπής,
δηλ. της ΠΕΜΕΝ και ΠΕΕΜΑΓΕΝ, επι-
βεβαιώνεται η κατάσταση που επικρατεί
στα οικονοµικα της ΠΝΟ.

Έκτακτο Γενικό Συµβούλιο της ΠΝΟ, 5 Απρίλη 2012
Οι δυνάµεις του κυβερνητικού – εργοδοτικού συνδικαλισµού, η πλειοψηφία της ΠΝΟ,

συνεχίζουν να υπερασπίζονται την δοµή και την λειτουργία της σε βάρος των ναυτεργατών.

Συγκεκριµένα διαπίστωσαν ότι:
1. Ενώ εµφανίζονται έσοδα για το 2011 το ποσό
των 627.734,58 ευρώ από εισφορές πλοίων µε
ελληνική σηµαία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων,
δεν υπάρχουν crew list αλλά κατά δήλωση της
εταιρείας, παρακρατώντας από κάθε ναυτεργάτη
Έλληνα και αλλοδαπό 4,5 ευρώ/µήνα, 54
ευρώ/χρόνο. Κατάσταση µε πόσα πλοία υπάρ-
χουν συνολικά µε ελληνική σηµαία δεν µας δό-
θηκε.
2. Τα έσοδα από τα ανασφάλιστα πλοία εµφανί-
ζονται για το 2011 στο ποσό των 2.150.789,18
ευρώ, δεν υπάρχουν crew list η καταβολή γίνε-
ται κατά δήλωση της εταιρείας, ενώ η παρακρά-
τηση εισφοράς για κάθε ναυτεργάτη είναι 140
ευρώ/χρόνο. ∆εν υπάρχει έλεγχος των συµβά-
σεων των αλλοδαπών ναυτεργατών που απα-
σχολούνται στα ελληνόκτητα πλοία. Κατάσταση
µε πόσα πλοία υπάρχουν συνολικά ανασφάλι-
στα δεν µας δόθηκε, ενώ οι συµβάσεις µεταξύ
ΠΝΟ και εταιρειών γίνεται µόνο µε υπογραφή
Γ.Γ.
3. Τα συµβεβληµένα µε το ΝΑΤ επιβατηγά πλοία
έχουν να πληρώσουν τις εισφορές πάνω από
10 χρόνια.
4. Τα έξοδα των απεργιακών αγώνων για το
2011 ήταν 170.267,68 ευρώ, ενώ τα έξοδα για
ταξίδια στο εξωτερικό είναι 126.881,08 ευρώ, µε
συγκεκριµένα στοιχεία για τους συµµετέχοντες
που µεταξύ αυτών και οι ψευτοεπαναστάτες του
οπορτουνισµού.
Από τις  εξελίξεις αποτελεί επιτακτική ανάγκη η
οργανωτική ανασυγκρότηση του ναυτεργατικού
κινήµατος, αυτή η δοµή και η λειτουργία επιβάλ-
λεται να αλλάξει για να µπορέσουµε από καλύ-
τερη θέση να υπερασπίζεται ο ναυτεργάτης, ο
συνταξιούχος ο σπουδαστής τα δικαιώµατα του.
Οι δυνάµεις του ΠΑΜΕ, της ΝΣΚ, θα συνεχί-
σουµε να επιµένουµε για την ανασύνταξη του
ναυτεργατικού και συνολικά του εργατικού κινή-
µατος σε ταξική κατεύθυνση µέσα από οργά-
νωση και ανάπτυξη αγώνων, να γίνει υπόθεση
του κάθε ναυτεργάτη.
Στην πρόταση των δυνάµεων της ΝΣΚ για συνέ-
χιση της δράσης της 6µελής επιτροπής για το
καταστατικό της ΠΝΟ, η πλειοψηφία των συνέ-
δρων την απέρριψε µε 39 κατά και 35 υπέρ.
Στο Γενικό Συµβούλιο οι δυνάµεις της ΝΣΚ έθε-
σαν στο σώµα των αντιπροσώπων την 48ωρη
απεργία για τις 10 – 11 Απρίλη, πρόταση που
οµόφωνα οι αντιπρόσωποι υπερασπίστηκαν την
πραγµατοποίηση της απεργίας. 

(Συνέχεια από τη σελ. 1)

Ηδράση του ΠΑΜΕ, των ταξικών δυνάµεων, του
λαϊκού κινήµατος είναι καρφί στο µάτι της

πλουτοκρατίας και των κοµµάτων της. Τους τροµάζει
η στάση της ανυπακοής και της απειθαρχίας. Τους
φοβίζει η θέση που καλεί την εργατική
τάξη και τη νεολαία να παλέψουν για να
µη γίνουν µέρος ενός προβλήµατος που
δε δηµιούργησαν οι ίδιοι, πως την κρίση
πρέπει να την πληρώσει το κεφάλαιο, η
εργοδοσία, το αστικό κράτος που λει-
τουργεί για να εξυπηρετεί τα συµφέρο-
ντα του κεφαλαίου.

Η 1η ΜΑΗ µας καλεί να δούµε πιο
καθαρά τη βασική αντίθεση κεφαλαίου
εργασίας. Από τη µια µεριά την ολοένα
και µεγαλύτερη κοινωνικοποίηση της εργασίας, την
παραγωγή αµύθητου πλούτου, την αλµατώδη ανά-
πτυξη της τεχνολογίας και από την άλλη µια χούφτα
καπιταλιστές να ιδιοποιούνται όλο αυτόν τον πλούτο
παραδίδοντας στη φτώχεια και την εξαθλίωση τη συ-
ντριπτική λαϊκή πλειοψηφία. Υπερασπίζονται ένα σύ-
στηµα σάπιο και ξεπερασµένο, που δε διορθώνεται,
δεν εξανθρωπίζεται. Ο καπιταλιστικός δρόµος ανά-

πτυξης µόνο βάσανα και δυστυχία θα φέρει για την
εργατική τάξη, για τους λαούς. Τρέµουν το ενδεχό-
µενο να χάσουν την εξουσία τους, να χάσουν τα
κέρδη τους. Φοβούνται όσο τίποτα άλλο την εξουσία
των εργατών.

Υπάρχει διέξοδος! 
Να βαδίσουµε στο δρόµο της

λαϊκής συµµαχίας. 
Αυτός είναι ο δρόµος ώστε να αλλά-

ξει ο σηµερινός αρνητικός συσχετισµός
δύναµης. Αυτός είναι ο δρόµος ώστε να
πετάξουµε από πάνω µας τα δεσµά της
εκµετάλλευσης, να ανατρέψουµε τη δι-
κτατορία των µονοπωλίων που ντύνεται
µε το µανδύα της αστικής κοινοβουλευ-
τικής δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής

Ένωσης. Να τραβήξουµε το δικό µας δρόµο ανάπτυ-
ξης, που θα έχει ως µοναδικό κίνητρο την ικανοποί-
ηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Αυτός είναι ο
δρόµος της Λαϊκής Εξουσίας και της Λαϊκής Οικονο-
µίας.

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΜΕ 1η ΜΑΗ
ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ 10 πµ

1η ΜΑΗ
2012
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