
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ

Ταχ. Γραφείο
ΠΕΙΡΑΙΑ

Αριθµός Άδειας
597

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΓΕΝΑΡΗΣ 2010

Αριθµός φύλλου 531

Χρόνος 36ος

ΕΕµµππρρόόςς  γγιιαα  ννααυυττεερρ--
γγααττιικκόό  σσυυννδδιικκααλλιισσττιικκόό
κκίίµµηηµµαα,,  µµααζζιικκόό,,  ττααξξιι--
κκόό,,  εεννωωµµέέννοο,,  σσωωσσττάά
οορργγααννωωµµέέννοο,,  σσττήήρριιγγµµαα
ττηηςς  ππάάλληηςς  γγιιαα  σσυυνν--
δδιικκααλλιισσττιικκέέςς  εελλεευυθθεε--
ρρίίεεςς  κκααιι  δδηηµµοοκκρρααττιικκήή
ννοοµµοοθθεεσσίίαα..

ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 2981

ΕΚ∆ΟΤΩΝ

ΠΕΡ
ΙΟ

∆
ΙΚ

Α

(Χ +7) ΕΦΗΜ
ΕΡΙ∆ΕΣ

ΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΝ
ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ: Κολοκοτρώνη 99 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ (185 35) ΤΗΛ.: 210-41.17.578 - FAX: 210-41.37.271
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΘΥΡΙ∆Α:  naftergatiki@gmail.com  ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α:  www..ΠΕΜΕΝ.gr

2244ωωρρηη  ΑΑΠΠΕΕΡΡΓΓΙΙΑΑ  1100  ΦΦΛΛΕΕΒΒΑΑΡΡΗΗ  σσττοο  ΛΛΙΙΜΜΑΑΝΝΙΙ  ττοουυ  ΠΠΕΕΙΙΡΡΑΑΙΙΑΑ
από τις ταξικές δυνάµεις ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ
ΟΛΟΙ στην ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ του ΠΑΜΕ,  10 το πρωί στον Ηλ. Σταθµό
ΟΛΟΙ  στους καταπέλτες των πλοίων, προσυγκέντρωση 5:30 π.µ. στην Πλ. Καραzσκάκη

∆έσµευση ότι θα καταβληθούν τα δε-
δουλευµένα τους µέσω του ΝΑΤ απέ-

σπασαν την Τρίτη 12 Γενάρη τα
πληρώµατα έξη πλοίων, που έχουν εγκα-
ταλείψει οι εφοπλιστές αφήνοντας τους
ναυτεργάτες απλήρωτους ακόµα και χωρίς
τροφή. Πρόκειται για τα πληρώµατα των
πλοίων «ΠΑΡΑΛΟΣ», «EVRIPOS», «SEA
STAR», «PETROIL V», «NISSIROS» και
«ΝΙΚΟΛΑΣ Α». 

Με πρωτοβουλία των ταξικών σωµα-
τείων ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, το αί-
τηµα των εγκαταλειµµένων ναυτεργατών
να πάρουν τα λεφτά τους τέθηκε στα θέ-
µατα της ηµερήσιας διάταξης της συνε-
δρίασης του ∆.Σ. του ΝΑΤ, ενώ κατά τη
διάρκεια της συνεδρίασης για το θέµα
αυτό, στο ΝΑΤ βρισκόταν και µαζική αντι-
προσωπεία των ναυτεργατών των 6
πλοίων.

Ταυτόχρονα τα δύο ταξικά σωµα-
τεία, µε παρέµβασή τους επέβαλαν την
κατάθεση τροπολογίας, Πέµπτη 14 Γε-
νάρη, που προβλέπει την προστασία των
ναυτεργατών που εγκαταλείπονται από
εφοπλιστές στην ελληνική επικράτεια.

Ωστόσο στην τροπολογία δεν περιελή-
φθησαν οι προτάσεις των σωµατείων
ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, που κατέ-
θεσε και υποστήριξε το ΚΚΕ στη Βουλή
και προβλέπουν:  

- Το κόστος να καλύπτεται από την
αντίστοιχη εφοπλιστική ένωση της κατη-

γορίας του εγκαταλειµµένου πλοίου και όχι
από το ΝΑΤ.    

- Την συµµετοχή εκπροσώπων των
εγκαταλειµµένων ναυτεργατών στην αρ-
µόδια επιτροπή και τον αποκλεισµό από
αυτήν των εφοπλιστών.

Έτσι το κόστος από τα σπασµένα της
αφερεγγυότητας των εφοπλιστών φορ-
τώνεται στο ασφαλιστικό Ταµείο των
ναυτεργατών και συγκεκριµένα το Κε-
φάλαιο Ανεργίας Ασθενείας (ΚΑΑΝ) και
απαλλάσσει τους εφοπλιστές από τις
υποχρεώσεις τους, ενώ για τα δεδουλευ-
µένα πέραν των τριών µηνών οι ναυτερ-
γάτες παραµένουν ακάλυπτοι.

Τα 6 παραπάνω πλοία είναι ένα δείγµα
της λίστας µε εγκαταλειµµένα πληρώµατα
και πλοία, που, πατώντας στη φιλοεφοπλι-
στική πολιτική των ΠΑΣΟΚ - Ν∆ - ΕΕ,
έχουν ανοίξει οι εφοπλιστές, για να θωρα-
κίσουν την κερδοφορία τους. 

Εν τω µεταξύ κλιµάκια των ταξικών
σωµατείων ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ
εντόπισαν άλλα 3 εγκαταλειµµένα πλοία
µε απλήρωτους ναυτεργάτες. Στο υδροπτέ-
ρυγο (δελφίνι) «ΙΡΙ∆Α» υπάρχουν 6 απλή-
ρωτοι, στο φορτηγό πλοίο
«ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ» (από το καλοκαίρι
εγκαταλειµµένο στη Λέρο) 25 απλήρωτοι.
Το φορτηγό πλοίο «ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ Ι»
έχει εγκαταλειφθεί στη ∆ραπετσώνα, µε 30
ναυτεργάτες πλήρωµα, ανάµεσά τους και
5 Έλληνες

- Ίση αµοιβή για ίση εργασία, πάταξη
της «µαύρης» και ανασφάλιστης εργασίας,
συνδικαλιστική εκπροσώπηση, κοινωνικο-
ασφαλιστική προστασία για όλους τους
ναυτεργάτες.

- Συνθέσεις µε βάση τις πραγµατικές
ανάγκες των πλοίων.

- Πλήρη σταθερή εργασία, 7ωρο –
5νθήµερο – 35ωρο.

- Κατώτερο µισθό 1400 ΕΥΡΩ, κατώ-
τερη σύνταξη και επίδοµα ανεργίας 1.120
ΕΥΡΩ, συντάξεις στο 80% επί του συνολι-
κού ποσού που γίνονται κρατήσεις.

- Κατάργηση των νόµων που απαλλάσ-
σουν τους εφοπλιστές από την υποχρέ-
ωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
προς το ΝΑΤ.

- Κάλυψη από τον κρατικό προeπολογι-
σµό όλων των κεφαλαίων (ΚΕΑΝ – ΚΑΑΝ
– ΚΝΕ – Ταµεία Πρόνοιας) και συνολικά
των ελλειµµάτων του ΝΑΤ.

- Άµεση είσπραξη των ληξιπρόθεσµων
οφειλών των εφοπλιστών προς το ΝΑΤ.

Αγωνιζόµαστε - διεκδικούµε:
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ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΗΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΜΑΓΕΙΡΩΝ Ε.Ν.

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

1.  ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

2.  ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

3.  ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

4.  ΜΙΧΑΛΙΑ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

5.  ΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 

6.  ΞΥΛΑΡ∆ΙΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

7.  ΧΑΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

8.  ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

9.  ΠΗΛΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

10. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

11. ΖΟΥΡΟΥ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

12. ΠΑΝΤΑΖΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

13. ΓΙΟΥΤΣΙΟΥ ΧΟΥΣΕΙΝ 

14. ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Θ.

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή

1. ΦΑΡΑΖΟΥΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

2. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ 

3. ΛΑΖΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Οι εκλογές στο σωµατείο δεν είναι ένα τυ-
πικό καταστατικό καθήκον, αλλά η κο-

ρυφαία πράξη των Μαγείρων που θα
καθορίσει την θέση και τον ρόλο της Πανελ-
λήνιας Ένωσης Επαγγελµατιών Μαγείρων
Εµπορικού Ναυτικού για τα επόµενα χρόνια.
Είναι µία σοβαρή συνδικαλιστική – πολιτική
µάχη.

Το πιο σηµαντικό από όλα σε αυτές τις
εκλογές είναι να βγει νικητής ο αγωνιστικός
προσανατολισµός της Π.Ε.Ε.ΜΑΓ.Ε.Ν., να
γίνει το σωµατείο όργανο πάλης στα χέρια
των Μαγείρων για την υπεράσπιση και διεύ-
ρυνση των δικαιωµάτων του κλάδου µας
αλλά και όλων των ναυτεργατών.

Απαραίτητη προSπόθεση είναι να ανα-
δειχθεί η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
Ε.Ν. σε πρώτη δύναµη που θα σαρώσει τους
συµβιβασµένους και τους υποτακτικούς των
εφοπλιστών, για να οργανώσει τον αγώνα
των Μαγείρων µέσα και έξω από τα καράβια.

Όπως κάναµε στις 17 ∆εκέµβρη, δηλώ-
νουµε «παρών» και στην ΑΠΕΡΓΙΑ 10 Φλε-
βάρη στο λιµάνι του ΠΕΙΡΑΙΑ, µαζί τις
ταξικές δυνάµεις που συσπειρώνονται στα
σωµατεία ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, στη ΝΣΚ,
στο ΠΑΜΕ. Παλεύουµε για να ικανοποιη-
θούν οι σύγχρονες πραγµατικές ανάγκες
µας, διεκδικούµε τον πλούτο που παρά-
γουµε και µας τον κλέβουν. 

Με κεντρικό σύνθηµα «ή αλλάζουµε ή
βουλιάζουµε» ο πρόεδρος του

ΠΑΣΟΚ κ. Γ. Παπανδρέου έδωσε την
προεκλογική εκστρατεία και αναδεί-
χθηκε πρωθυπουργός. Σήµερα ψά-
χνουµε να βρούµε να µας δανείσουν. 

Στο Νταβός στις 28 Γενάρη 2010, σε
οµιλία του σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα
µας δηλώνει από ποια κράτη και οργανι-
σµούς δεν θα πάρει δάνειο: Γαλλία, Γερ-
µανία, Κίνα, ΕυρωπαRκή Κεντρική
Τράπεζα, ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Ξιφουλκεί ενάντια στις αγορές και τους
κερδοσκόπους αλλά δεν λέει από ποι-
ους δανειζόµαστε τα 8 δις Ευρώ µέσω
των οµολόγων του δηµοσίου, µε ποιες
υποχρεώσεις, για όσο διάστηµα θα φτά-
σουν αυτά τα χρήµατα. 

Ταυτόχρονα ο υπουργός Οικονοµι-
κών Γ. Παπακωνσταντίνου, δηλώνει ότι
οι δανειακές ανάγκες της χώρας για την
διάσωσή της είναι 54 δις Ευρώ.

Το τριετές πρόγραµµα «Σταθερότη-
τας και Ανάπτυξης» 2010-2012, της κυ-
βέρνησης µε την έγκριση της
Ευρωπαdκής Ένωσης, αποτελεί λαιµη-
τόµο για τα λαdκά εισοδήµατα, για να
βγει ενισχυµένο το κεφάλαιο από την
κρίση.

Η επίθεση επεκτείνεται σε βάρος

της εργατικής τάξης και των εργαζοµέ-
νων, µε ανατροπές στις εργασιακές σχέ-
σεις (επέκταση της ελαστικοποίησης),
στο ασφαλιστικό σύστηµα (κατάργηση
του κοινωνικού χαρακτήρα, ανταποδοτι-
κότητα, που σηµαίνει όποιος έχει να
πληρώσει θα έχει παροχές και σύνταξη,
αλλά και κεφαλαιοποιητικό σύστηµα,
που σηµαίνει τζογάρισµα των εισφορών
των εργαζοµένων µε αµφίβολη ασφαλι-
στική κάλυψη, µείωση ως κατάργηση
εργοδοτικών εισφορών, και της κρατι-
κής χρηµατοδότησης, αλλά και φόρο
από το λαό για τις συντάξεις πείνας που
θα δίνουν). 

Επίθεση στο δηµόσιο τοµέα Υγείας,
µε ολοκληρωτική ιδιωτικοποίηση-εµπο-
ρευµατοποίηση, µείωση µισθών και συ-
ντάξεων, ενώ παραχωρούνται νέα
προκλητικά κίνητρα (ζεστό κρατικό
χρήµα) στη µεγάλη εργοδοσία, εντείνε-
ται η φοροεπιδροµή σε βάρος των λαR-
κών στρωµάτων, περικόπτονται άγρια οι
κοινωνικές δαπάνες, επιχειρείται δε το
κλείσιµο του κύκλου των ιδιωτικοποιή-
σεων µε την εκχώρηση στους ιδιώτες
όσων δεν πρόλαβαν να ξεπουλήσουν οι
προηγούµενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ
και της Ν∆. 

Ο∆ΥΝΗΡΑ  ΑΝΤΙΛΑHΚΑ  ΜΕΤΡΑ
για την κερδοφορία των µεγαλοεπιχειρηµατιών

Άδεια ελευθεροπλοdας… σε κατασχεµένα!

Άδεια στον εφοπλιστή Γ. Αγούδηµο να φυγαδεύσει δύο από τα κα-
τασχεµένα από το ΝΑΤ και άλλους σαπάκια του, έδωσαν οι λιµενι-
κές αρχές µε «Έντυπα Σήµατα ΕλευθεροπλοRας», που εκδόθηκαν

από το Α' Λιµενικό Τµήµα του Κ.Λ. Πειραιά για τα πλοία «ΡΟΜΙΛΝΤΑ» και
«ΜΑΡΙΝΑ», µε ηµεροµηνία 18 Γενάρη 2010.

Σε επίσηµη ερώτηση του «Ρ» προς το γραφείο Τύπου του υπουργείου
Ναυτιλίας, για το τι ακριβώς συµβαίνει, προφορικά απάντησαν ότι η ελευ-
θεροπλο!α αφορά «πλόες εντός του λιµένος Πειραιώς». Ενώ σε γραπτή
απάντηση που δόθηκε 8 ώρες µετά την ερώτηση αναφέρεται: 

«Η χορηγηθείσα άδεια ελευθεροπλο!ας  …είναι πάγια τακτική και
αφορά στη µεταβίβαση της ευθύνης για την ασφάλεια του πλοίου και των
δαπανών φύλαξης στους πλοιοκτήτες. Τα πλοία δεν µπορούν να εκτελέ-
σουν πλόες, καθώς δεν έχουν ούτε πιστοποιητικό αξιοπλο!ας ούτε πλή-
ρωµα».

Ωστόσο, τα ερωτήµατα παραµένουν καθώς τα «Σήµατα» σαφώς
αναφέρουν ότι «χορηγήθηκε ελευθεροπλο3α µέχρι και την 2-3-2010
αποκλειστικά και µόνο για πλόες εντός ελληνικών χωρικών υδάτων».

Συνολικά η όλη υπόθεση µε τον Αγούδηµο δείχνει το µέγεθος του
«κράτους εν κράτει» που έχουν εξασφαλίσει ΠΑΣΟΚ και Ν∆ στους εφο-
πλιστές. Οι δηλωµένες οφειλές της εταιρείας του Γ. Αγούδηµου µόνο
προς το ΝΑΤ, σύµφωνα µε τα φύλλα εκκαθάρισης, ανέρχονται για το «ΡΟ-
ΜΙΛΝΤΑ» σε 717.200 ευρώ και για το «ΜΑΡΙΝΑ» σε 659.247 ευρώ.

Ταυτόχρονα ο εφοπλιστής οφείλει στους υπαλλήλους της εταιρείας
του δεδουλευµένα 4 µηνών και το δώρο Χριστουγέννων, χωρίς να έχει
λογοδοτήσει σε κανέναν, ενώ µόνο για τη δροµολογιακή περίοδο 2008 -
2009, σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία, έχει τσεπώσει πάνω από 20 εκα-
τοµµύρια ευρώ από επιδοτήσεις µε το «κόλπο» των «άγονων» γραµµών!

Την ανάκληση των «σηµάτων ελευθεροπλο!ας» για τα πλοία «ΡΟΜΙΛ-
ΝΤΑ» και «ΜΑΡΙΝΑ» απαιτούν µε επιστολή τους προς την Υπ.Οι.Α.Ν. τα τα-
ξικά σωµατεία  συνδικάτα ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, η αγωνιστική ένωση
συνταξιούχων ΠΕΣ-ΝΑΤ και οι απλήρωτοι υπάλληλοι της GA Ferries.

πλοίων. Απαιτούν την διάλυση του κοινωνικοασφαλιστι-
κού µας φορέα, του ΝΑΤ, την κατάργηση του δεκάµηνου
επάνδρωσης των ακτοπλοzκών πλοίων, πρόσθετες επιδο-
τήσεις για την κάλυψη του ακτοπλοzκού δικτύου και τα εκ-
παιδευτικά ταξίδια των σπουδαστών.

Το ταξικό συνδικαλιστικό κίνηµα δεν εξαρτά το δι-
καίωµα της εργατικής τάξης να απαντήσει στην επίθεση
που δέχεται από τους καπιταλιστές, το κράτος τους, τις
πολιτικές δυνάµεις που τους στηρίζουν, από τις διαθέσεις,
τη στάση και τη δράση του εργοδοτικού και κυβερνητικού
συνδικαλισµού σε ΓΣΕΕ – Α∆Ε∆Υ – ΠΝΟ. 

Η εργατική τάξη, µε πρωτοβουλία του ΠΑΜΕ, των τα-
ξικών της οργανώσεων, απάντησε στις 17 ∆εκέµβρη και
θα απαντήσει εκ νέου ανεξάρτητα από τη στάση αυτών
των πλειοψηφιών.  Η πείρα της απεργίας στις 17 ∆εκέµ-
βρη δείχνει το δρόµο. 

Υπάρχει η πείρα του παρελθόντος, αλλά και σήµερα
είναι φανερή η πρόθεση των δυνάµεων της ΠΑΣΚΕ, της
∆ΑΚΕ, αλλά και της ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ να
παρεµποδίζουν την ενιαία δράση της εργατικής τάξης, να
κωλυσιεργούν, να αποπροσανατολίζουν αλλά και σε όποι-
ους αγώνες αναγκαστούν να προχωρήσουν, αυτοί να
έχουν αποσπασµατικό χαρακτήρα εκτόνωσης, να είναι
άκαιροι χρονικά, ασυντόνιστοι, να είναι απροετοίµαστοι
και κυρίως να καλλιεργούν στις γραµµές των εργαζοµέ-
νων το κατασκεύασµα της λογικής της ταξικής συνεργα-
σίας.

Ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισµός και
όταν αρνείται  κάθε κινητοποίηση, και όταν αποφασίζει
κινητοποίηση, πάντα κινείται στη λογική της ταξικής συ-
νεργασίας, στη στήριξη της κυβερνητικής πολιτικής, να
µην ξεφύγουν οι αγώνες από τουφεκιές, πιστεύοντας ότι
µπορούν µε αυτόν τον τρόπο να εµποδίσουν τον ταξικό
προσανατολισµό των αγώνων. 

Καµία όµως άρνηση, κωλυσιεργία, σκόπιµη καθυστέ-
ρηση και υπονόµευση δε θα εµποδίσει το ΠΑΜΕ, τις τα-
ξικές οργανώσεις της εργατικής τάξης, να πάρουν νέες
πρωτοβουλίες, ώστε η εργατική τάξη να συνεχίσει και να
µεγαλώσει την αντίδρασή της στη µεγαλύτερη αντεργα-
τική επίθεση που έχει δεχτεί µέχρι σήµερα.

Οι αισθητήρες του συστήµατος πιάνουν την αγανά-
κτηση που φουσκώνει. Πιάνουν το µήνυµα ότι λιγοστεύ-
ουν τα όρια αντοχής και ανοχής των εργαζοµένων.
Πιάνουν τις δυσκολίες που συναντά η χειραγώγηση, αλλά
και οι ελιγµοί τους. Μέτρησαν πολύ σοβαρά το γεγονός
ότι δεκάδες Σωµατεία, όπου δεν είναι πλειοψηφία το
ΠΑΜΕ, πήραν αποφάσεις για την απεργία στις 17 ∆ε-
κέµβρη και ότι αυτό είναι η πιο ουσιαστική πλευρά στη
συσπείρωση νέων δυνάµεων µε το ταξικό, συνδικαλιστικό
κίνηµα.

Το ταξικό κίνηµα, συνολικά οι εργαζόµενοι, πρέπει
να αντεπιτεθούν ακόµη καλύτερα και πιο αποφασιστικά.
Τα µέτρα αυτά είναι αναγκαία µόνο για το κεφάλαιο, τις
ανάγκες του οποίου υπηρετούν οι  ηγεσίες της Ν∆ και του
ΠΑΣΟΚ, την η Ε.Ε. και τα κόµµατα του δήθεν ευρωµο-
νόδροµου.

Τα µέτρα αυτά είναι άδικα, είναι ταξικά, είναι σε
βάρος όλων αυτών που παράγουν τον πλούτο, και υπέρ
όσων καρπώνονται παρασιτικά αυτόν τον πλούτο, γι' αυτό
έχουν εξασφαλίσει και εξασφαλίζουν την υποστήριξη
όλων των επιτελείων του συστήµατος µέσα και έξω από
την Ελλάδα.

Τα µέτρα αυτά δεν επιδεινώνουν προσωρινά την ήδη
άσχηµη θέση των εργαζοµένων στις πόλεις και τα χωριά,
αλλά σε βάθος χρόνου, γι' αυτό και έχουν κάθε συµφέρον
και καθήκον να τα παρεµποδίσουν, να τα µαταιώσουν.

Ο τεράστιος πλούτος που παράγει η τάξη µας και που
γίνεται κέρδος στα σεντούκια των καπιταλιστών αποδει-
κνύει ότι είναι υπερώριµοι οι αντικειµενικοί όροι, οι προ-
{ποθέσεις για την πλέρια, την ολόπλευρη ικανοποίηση
των σύγχρονων αναγκών των λαzκών οικογενειών.

Είναι ανάγκη να ωριµάσει και ο υποκειµενικός πα-
ράγοντας που θα κάνει µπορετή αυτήν την ικανοποίηση.
Και µια βασική προ{πόθεση γι' αυτό είναι, µαζί        µε την
οργάνωση στο Συνδικάτο, τη συσπείρωση στο ΠΑΜΕ, την
αποµόνωση του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικα-
λισµού, οι εργαζόµενοι µαζικά να εγκαταλείψουν τα κόµ-
µατα του ΠΑΣΟΚ και της Ν∆, τα κόµµατα του
ευρωµονόδροµου, ως ενιαίο στοιχείο της αντεπίθεσής
τους. 

Να δυναµώσει η εργατική τάξη το δικό της ενιαίο µέ-
τωπο και µαζί µε τους αυτοαπασχολούµενους, τους µι-
κροµεσαίους αγρότες να κλιµακώσουν τον αγώνα τους µε
κριτήριο τις δικές τους ανάγκες και όχι τις ανάγκες των
µονοπωλίων. 

Τη συµµετοχή σε αυτό τον αγώνα καλούνται σήµερα
να ζητήσουν τα ίδια τα Συνδικάτα από τα µέλη τους και
από την εργατική τάξη συνολικά, γιατί σε αυτή την προο-
πτική υπάρχει ελπίδα. 

Τα σπασµένα τα φορτώνουν στα λαdκά στρώµατα

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΟΙ  ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ
Συσπειρωµένοι στα ταξικά σωµατεία πέτυχαν καταβολή  
δεδουλευµένων  ναυτεργάτες 6 εγκαταλειµµένων πλοίων

Όργιο προπαγανδιστικής εκστρατείας, µε κεντρική γραµµή πλεύσης «όλοι
πρέπει να κάνουµε θυσίες», για να αφοπλίσουν ιδεολογικά πολιτικά συνδικαλι-
στικά την εργατική τάξη, το εργατικό κίνηµα.

Στο τσουνάµι της αντεργατικής επίθεσης απαντάµε µε:

Σύµφωνα µε τις δηλώσεις του
υπουργού Οικονοµικών:

- Ανά πάσα στιγµή µπορούν να δρο-
µολογηθούν νέα µέτρα. «Προετοιµαζό-
µαστε για ό,τι χρειαστεί» σηµείωσε ο
υπουργός, απαντώντας σε ερώτηση για
το ενδεχόµενο αύξησης σε ειδικούς φό-
ρους, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει
«πρόθεση» αύξησης του ΦΠΑ. 

- Τα πρόσθετα µέτρα κινούνται και
στην παραπέρα καρατόµηση δαπανών.
Σε περίπτωση υστέρησης των εσόδων θα
υπάρξει αντίστοιχη περικοπή στις κρατι-
κές δαπάνες. 

- Οι φορολογικές ρυθµίσεις στο εισό-
δηµα και η εισοδηµατική πολιτική στο ∆η-
µόσιο, που θα ψηφιστούν στο επόµενο
διάστηµα, θα έχουν αναδροµική ισχύ από
την 1η Γενάρη 2010. Πρόκειται για νέες
επιβαρύνσεις από τη φορολογία πάνω
στο λαRκό εισόδηµα που µεταφράζεται σε
αυξηµένη παρακράτηση φόρου και που
οδηγεί ακόµη και σε µειώσεις µισθών και
όχι µόνο για το ∆ηµόσιο, αλλά γενικό-
τερα. 

- Κατηγορηµατικά απέκλεισε το ενδε-
χόµενο επιβολής έκτακτου φόρου σε επι-

χειρήσεις ή στη µεγάλη ακίνητη περιου-
σία. 

- Σε αναζήτηση νέων πηγών κρατικού
δανεισµού ο υπουργός θα επισκεφτεί στο
επόµενο διάστηµα τραπεζίτες στις αγο-
ρές της Ασίας και της Αµερικής. 

- Για το συντονισµό της αντιλαRκής
πολιτικής και την πιστή εφαρµογή του
Προγράµµατος Σταθερότητας θα λει-
τουργεί και µια νέα κυβερνητική επιτροπή
µε επικεφαλής τον αντιπρόεδρο της κυ-
βέρνησης Θ. Πάγκαλο.

Πρόκειται για άγρια αντιλαRκή επέ-
λαση, κυριολεκτική λαίλαπα, η οποία
απειλεί µε οικονοµική και κοινωνική εξα-
θλίωση εκατοµµύρια εργαζοµένων, και
από την άποψη αυτή η εργατική τάξη
οφείλει να κηρύξει ταξικό πόλεµο στον
πόλεµο του κεφαλαίου ενάντιά της. Είναι
πολύ σηµαντικό να γίνει κατανοητό ότι η
εφαρµογή αυτού του αντιλαRκού Προ-
γράµµατος πρέπει να ανατραπεί. 

Πρέπει να δηµιουργηθούν πυρήνες
αντίστασης, να αποκρουστούν τα τροµο-
κρατικά διλήµµατα των εκπροσώπων του
κεφαλαίου και οι απατηλές διακηρύξεις
περί συναίνεσης και ταξικής συνεργα-
σίας, που ζητούν από τους εργάτες υπο-
µονή και εγκράτεια, ώστε ...να βγει το
κεφάλαιο ενισχυµένο από την οικονοµική
κρίση.

Πρέπει να γίνει καθαρό ότι η ανα-
τροπή της εφαρµογής του Προγράµ-
µατος ισοδυναµεί µε µία µεγάλη νίκη
για την εργατική τάξη και µε σοβαρή
ήττα για τις δυνάµεις του κεφαλαίου
και το ίδιο το αστικό πολιτικό σύστηµα.

Οι ταξικές δυνάµεις του ΠΑΜΕ µε αισιοδοξία και αποφασιστικότητα συνεχίζουν
τον εργατικό ταξικό αγώνα µε απεργιακή µάχη στις 10 Φλεβάρη, για να απο-

κρούσουµε τα νέα χειρότερα µέτρα σε βάρος µας, που µας επιβάλλει η κυβέρνηση µε
τις κατευθύνσεις της Ευρωπαzκής Ένωσης, προς όφελος του κεφαλαίου.

Οι ναυτεργάτες µε τα ναυτεργατικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ-ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ-ΠΕΣ/ΝΑΤ,
τις δυνάµεις της ΝΣΚ, την ταξική αλληλεγγύη των δυνάµεων του ΠΑΜΕ,  µετά την κα-
θολική επιτυχία της 24ωρης απεργίας στις 17 ∆εκέµβρη, δυναµικά προχωράµε µε
24ωρη απεργιακή κινητοποίηση στις 10 Φλεβάρη στο λιµάνι του Πειραιά µε προοπτική
επέκτασης και κλιµάκωσης.

Η αναγκαιότητα της κλιµάκωσης µε νέα Πανελλαδική Πανεργατική Απεργία, όπως
έγινε στις 17 ∆εκέµβρη, πηγάζει από την ανάγκη να αντισταθούν πλατιά τµήµατα της
εργατικής τάξης σθεναρά στην εξελισσόµενη, γενικευµένη, σαρωτική επίθεση  να υπε-
ρασπιστούµε το βιοτικό επίπεδο, τα στοιχειώδη δικαιώµατα που έχουν αποµείνει και
απειλούνται µε πλήρη κατεδάφιση.

Πρόκειται για πρωτόγνωρη επίθεση, τόσο ως προς το βάθος, την έκταση και ένταση
των αντεργατικών ρυθµίσεων, για να στηριχθεί η κερδοφορία του κεφαλαίου, ικανο-
ποιώντας όλες τις αξιώσεις για ακόµα πιο φθηνό εργατικό δυναµικό, µαζί µε νέες φι-
λοεργοδοτικές, φιλοµονοπωλιακές ρυθµίσεις, όσο και ως προς τις δυνάµεις που
συγκεντρώνονται, που επιστρατεύονται και συνασπίζονται για την υλοποίηση και τη
στήριξη αυτής της αντεργατικής, αντιλαzκής επέλασης. 

Οι εφοπλιστές µε πυξίδα τους τον Ευρωπαzκό Κανονισµό 3577/92, την απόφαση
του Ευρωπαzκού ∆ικαστηρίου που αποβάλλει και τον Έλληνα Πλοίαρχο, προωθούν
τον αφανισµό του ναυτεργάτη µε συγκροτηµένα δικαιώµατα σ’ όλες τις κατηγορίες
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Ζωντάνεψε ο θρύλος της
Ο.Ε.Ν.Ο. (Οµοσπονδία

Ελληνικών Ναυτεργατικών
Οργανώσεων) στην κατάµε-
στη αίθουσα της ΠΕΜΕΝ,
όταν κατά την εκδήλωση για
την κοπή της Πρωτοχρονιάτι-
κης Πίτας της ΠΕΣ-ΝΑΤ
ανακοινώθηκε ότι: 

Στα πρόσωπα δυο παλαί-
µαχων αγωνιστών της θρυλι-
κής Ο.Ε.Ν.Ο. που ακούραστοι
συνεχίζουν µέχρι σήµερα να
δίνουν το παρόν σε όλες τις
αγωνιστικές κινητοποιήσεις
των ναυτεργατών, το ∆.Σ. της
ΠΕΣ-ΝΑΤ αποφάσισε να τι-
µήσει τους χιλιάδες ναυτεργά-
τες, που κάνοντας πράξη το
σύνθηµα «ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ
ΠΛΟΙΑ ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ» συνέ-
βαλαν στην αντιφασιστική
νίκη των λαών και ανέβασαν
το ταξικό ναυτεργατικό κί-
νηµα στα ύψη.

Απονέµοντας τις τιµητικές
πλακέτες στους αγωνιστές
ΓΙΩΡΓΟ ΖΑΒΟΛΑ (84 ετών)
και ΑΝΤΩΝΗ ΖΕΡΒΟ (82
ετών), ο πρόεδρος της ΠΕΣ-
ΝΑΤ Γιώργος Λέκκας τόνισε
ότι:

Για την προσφορά τους

αυτή το αστικό κράτος τους
στέρησε την ελληνική ιθαγέ-
νεια και τους ανάγκασε να
εξοριστούν ο ένας στην Αγ-
γλία και ο άλλος στην Πολω-
νία, που είναι και ο µοναδικός
εν ζωή από τους 21 συνολικά
επαναπατρισθέντες από τις
σοσιαλιστικές χώρες πολιτι-
κούς πρόσφυγες.

Σήµερα παίρνουν σύνταξη
από το ΝΑΤ 430 και 380
Ευρώ αντίστοιχα… και δίκαια
αναρωτιέται κανείς τι σκοπό
εξυπηρετεί η συκοφαντία
ότι… «για τη χρεοκοπία του
ΝΑΤ φταίνε οι πολιτικοί πρό-
σφυγες, που επαναπατρίστη-
καν από τις πρώην
σοσιαλιστικές χώρες», όπως
ισχυρίσθηκε στη Βουλή, 25
Φλεβάρη 2009, ο εισηγητής
του ΛΑ.Ο.Σ.!

Στη συνέχεια ο ναυτεργά-
της ποιητής Αλέκος Πούλος
απήγγειλε ποίηµά του,  που
µέσα στους στίχους του συ-
µπυκνώνει όλο το µεγαλείο
της θρυλικής Ο.Ε.Ν.Ο. και
αναδεικνύει τη σηµασία που
έχει για το ναυτεργατικό κί-
νηµα η δράση και ο αγώνας
της Ο.Ε.Ν.Ο.

ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 
ΤΗΣ ΘΡΥΛΙΚΗΣ «Ο.Ε.Ν.Ο.»

Τώρα ξέρω
τι είχε καθίσει σαν πρωCνή δροσιά 
στην καρδιά µου επάνω 
και δεν την άφηνε 
µέσ’ από αλαλαγµούς και θρήνους 
κατάκοπη να γείρει 
στο πρώτο λιµάνι.

Σήµερα µπορώ να σας πω 
τι κρατούσε το χέρι µου 
και στοχαστικά µε οδηγούσε
στ’ αναµµένα φώτα 
στα φωτεινά όνειρα 
στις λαµπρές ελπίδες.

Τώρα ξέρω 
τι άνοιγε τα µαύρα σύννεφα 
ο γλυκύτερος ήλιος να φανεί 
και ποιος ράντιζε 
µε φωτιά τα σπλάχνα µου
κάθε φορά
που έβγαζε σπαθιά το πέλαγος 
τους θησαυρούς µας ν’ αρπάξει.

Ήταν του παιδικού µας ονείρου οι φύλακες
που µεσ’ απ’ τη βάναυση σκοτεινιά των βυθών
χάρισαν το αίµα τους 
για να φθάσουµε εµείς ζωντανοί 
στη µεγάλη πλατεία
της πιο γαλάζιας θάλασσας
νικητές.

Αλέκος Πούλος

Αυτή την περίοδο οι εφοπλιστές και η κυβέρνηση
απροκάλυπτα επιχειρούν, σε όλες τις κατηγορίες

πλοίων, την αποβολή των εναποµεινάντων ναυτερ-
γατών µε συγκροτηµένα δικαιώµατα και την αντικα-
τάστασή τους µε ναυτεργάτες χαµηλόµισθους,
ανασφάλιστους, χωρίς συνδικαλιστικά δικαιώµατα. 

Η υπουργός Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Λ. Κατσέλη, στο πλαίσιο εκδήλωσης που έγινε στο
κρουαζιερόπλοιο της MSC Splendida στο λιµάνι του
Πειραιά στις 12/01/2010 δήλωσε ότι: «Μας ενδιαφέρει
η κρουαζιέρα. Θα προχωρήσουµε σε κινήσεις για να
τη συνδέσουµε µε την ελληνική οικονοµία. Θα προ-
χωρήσουµε σε άνοιγµα της κρουαζιέρας».  

Η δήλωση αυτή προκάλεσε θετικές αντιδράσεις
από τους εκπροσώπους των µεγάλων τουριστικών
γραφείων οι οποίο σηµείωσαν στο “TheSeaNation”
ότι: «εφόσον γίνει πράξη η απελευθέρωση της κρου-

αζιέρας η εθνική οικονοµία θα ωφεληθεί περισσό-
τερα  από  500 εκατ. ευρώ ετησίως». Επίσης ο εµπο-
ρικός διευθυντής της «MSC Cruises» Ακίλα
Στογιάνο  υπογράµµισε το ενδιαφέρον της MSC για
την ελληνική κρουαζιέρα, ζήτησε να αρθεί το καµπο-
τάζ και επεσήµανε την πρόθεση της εταιρείας για
επενδύσεις σε λιµενικές υποδοµές.

Προάγγελος των εφοπλιστικών σχεδιασµών απο-
τελούν το πλοίο “CRUISE EUROPA” στη γραµµή
Πάτρα – Ιταλία και τα δυο Ro/Ro πλοία,  “ROPAX I”
και “ROPAX II” µε αγγλική σηµαία στη γραµµή Κό-
ρινθος – Ιταλία, µε πλήρωµα Ρουµάνους, χωρίς συ-
γκροτηµένα δικαιώµατα, ανοίγοντας έτσι το δρόµο για
την επέκταση αυτού του καθεστώτος τόσο στα υπό-
λοιπα πλοία της γραµµής, όσο και στα πλοία της ακτο-
πλοzας.

Να λοιπόν γιατί αποκτά ιδιαίτερη σηµασία η θέση
της Ναυτεργατικής Συνδικαλιστικής Κίνησης,

για τη δηµιουργία Εθνικού Οργανισµού Ακτοπλοzκών
Συγκοινωνιών (ΕΟΑΣ), ώστε µε κεντρικό σχεδιασµό
και µε εργατικό – κοινωνικό έλεγχο να οργανωθεί η
ακτοπλοzα προς όφελος των λαzκών στρωµάτων, των
ναυτεργατών. Για την ολόπλευρη εξυπηρέτηση των συ-
γκοινωνιακών αναγκών όλων των νησιών, σε όλη τη
διάρκεια του χρόνου, µε ασφαλή και σύγχρονα πλοία
κατασκευασµένα στα ελληνικά ναυπηγεία, µε φτηνά
εισιτήρια, µε ουσιαστικές - σύγχρονες υπηρεσίες.
Παίρνοντας υπόψη ότι η πρώτη βασική παραγωγική
δύναµη της κοινωνίας, είναι η εργατική δύναµη, ο ερ-

γαζόµενος άνθρωπος, που επιβάλλεται να εργαστεί
και να ζήσει σε ανθρώπινες συνθήκες, να διεκδικήσει
τον κοινωνικό πλούτο που παράγει και του ανήκει.

Οι ναυτεργάτες καλούνται από τις ίδιες τις εξε-
λίξεις, σφυρηλατώντας την ταξική ενότητά τους, να
δώσουν αποφασιστική απάντηση στην κυβέρνηση
και τους εφοπλιστές µε την απεργία στις 10 Φλε-
βάρη.  Στη βάση αυτή οικοδοµούµε πλατιά αγωνι-
στική συσπείρωση που θα υπερασπιστεί την
προστασία του δικαιώµατος δουλειάς, την ουσια-
στική αύξηση µισθών και συντάξεων, την προστασία
της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

29  νεκροί ναυτεργάτες  το 2009

Εικοσιενιά ναυτεργάτες και άλλοι εργαζόµενοι έλληνες και αλλοδαποί έχα-
σαν τη ζωή τους τον περασµένο χρόνο 2009, µέσα στα ελληνικά και ελλη-

νόκτητα πλοία, καθώς και ξένα πλοία που βρισκόταν σε ελληνικά λιµάνια. 
Τα στοιχεία προέρχονται από δηµοσιεύµατα της εφηµερίδας «ΝΥΤΕΡΓΑ-

ΤΙΚΗ» που παρακολουθεί µε αγωνία το θέµα, πλην όµως µε δεδοµένη την έλ-
λειψη επίσηµων στατιστικών στοιχείων, ο αριθµός των νεκρών πιθανότατα είναι
µεγαλύτερος αφού, τουλάχιστον για τα ανασφάλιστα, το ΥΕΝ…ΥΕΝΝΑΠ…
ΥπΟιΑΝ…, ή όπως αλλιώς λέγεται το υπουργείο που υπηρετεί τα συµφέροντα
του εφοπλιστικού κεφαλαίου, δεν αναφέρει στοιχεία, καθώς πολλά «ατυχή-
µατα» δεν αναφέρονται καν. 

Η εντατικοποίηση της εργασίας, η έλλειψη µέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας
στους τόπους δουλειάς, η ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας, η ένταση της
εργοδοτικής τροµοκρατίας, ο περιορισµός στον τυπικό έλεγχο για την εφαρ-
µογή µιας νοµοθεσίας που ούτως ή άλλως είναι κοµµένη και ραµµένη στα µέτρα
της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, είναι µερικές µόνο από τις αιτίες που µε-
τατρέπουν τους τόπους δουλειάς σε κάτεργα.

Η «ανάπτυξη» που προωθεί η ΕΕ των µονοπωλίων είναι βουτηγµένη στο
αίµα των εργαζοµένων: Κάθε χρόνο 8.900 εργαζόµενοι σκοτώνονται σε εργατικά
«ατυχήµατα», ενώ 142.400 χάνουν τη ζωή τους από επαγγελµατικές ασθένειες.

Θλιβρές συνέπειες της «ενεργού γήρανσης»

Νεκρός έπεσε κατά τον κατάπλου στη Ρόδο 19-01-2010 ο 66χρονος κυβερ-
νήτης του Α/Κ πλοίο «ΘΕΟ∆ΩΡΑ». Τον θάνατό του διαπίστωσε το Γενικό

Νοσοκοµείο Ρόδου ενώ θα διενεργηθεί νεκροψία - νεκροτοµία.

Έχασε τη ζωή του µόλις επιβιβάσθηκε για να επιθεωρήσει το µε σηµαία
Παναµά Φ/Γ πλοίο «KATERINI», 70χρονος έλληνας επιθεωρητής, 18-01-

10 στο λιµάνι του Κατάκολου. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε από το Νοσοκοµείο
Πύργου ενώ η νεκροψία - νεκροτοµία. πρόκειται να γίνει στο Νεκροτοµείο Ρίου
Πατρών.

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ -  ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ ΑΦΑΝΙΖΟΥΝ τους 
ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ µε ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΚΑ  ΑΤΥΧΗΜΑΤA

Τρεις συναρµόδιοι υπουργοί του
ΠΑΣΟΚ και δυο πρώην της Ν∆

αναζητούν υποτίθεται λύση στο ακαν-
θώδες πρόβληµα Υγεία – Φάρµακο,
όπου σύµφωνα µε τον υπουργό Εργα-
σίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
«υπάρχει όργιο και πάρτι συναλλαγής,
που η χώρα µας δεν µπορεί να ελέγ-
ξει».

Η υπουργός Οικονοµίας Ανταγω-
νιστικότητας και Ναυτιλίας δήλωσε
στη βουλή ότι από την 1η Φλεβάρη θα
ανατιµολογηθούν 6000 φάρµακα και
θα επαναφέρουν τη λίστα φαρµάκων. 

Ο υπουργός εργασίας και κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων ανακοίνωσε την
εφαρµογή του ηλεκτρονικού ελέγχου
της συνταγογράφησης («πιλοτικά» από
το Μάρτη και καθολικά από το Μάη)
και εκτιµά ότι αυτό το µέτρο θα εξοι-
κονοµηθούν 500 εκατ ευρώ. 

Η υπουργός Υγείας µίλησε για
«µαύρη τρύπα» που έχει βυθίσει την
Υγεία και τα ασφαλιστικά Ταµεία.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος
της Ν∆ δήλωσε ότι δεν στηρίζει τη
«λίστα» γιατί δεν πιστεύει ότι αποτελεί
λύση στο πρόβληµα, ενώ ο τοµεάρχης
ανταγωνιστικότητας θεωρεί ότι η
«λίστα» µπορεί και να δηµιουργήσει
µεγαλύτερα προβλήµατα.

Τόσα τρανταχτά ονόµατα, τόσοι
τίτλοι σπουδών, τόσα µέσα στη διά-
θεσή τους και όµως τζίφος. Ούτε λύση,
ούτε καν ελπίδα λύσης στο πρόβληµα.
Είναι ανίκανοι; Σίγουρα ΟΧΙ, διαφο-
ρετικά το κεφάλαιο δεν θα τους εµπι-
στευόταν σ’ αυτές τις θέσεις. Είναι
υποταγµένοι; Σίγουρα ΝΑΙ, γιατί δια-
πιστώνουν – ξέρουν και το πρόβληµα
και τη λύση. 

Ξέρουν ότι το πρόβληµα το δηµι-
ουργεί το σύστηµα που υπηρετούν της
κερδοφορίας και της εκµετάλλευσης.

Ξέρουν ότι η λύση του προβλήµατος
είναι έξω από το σύστηµά τους και
αυτή δεν τη θέλουν και γι’ αυτό δεν
µπορούν.

Σε περίοδο κρίσης όµως του συ-
στήµατός τους δεν τολµούν ούτε λύσεις
– µπαλώµατα, όπως αυτές που πρό-
βαλε το ΠΑΣΟΚ στη 10ετία του 1980,
για εθνικό φορέα φαρµακοβιοµηχα-
νίας, που θα ανταγωνίζεται τις ιδιωτι-
κές φαρµακευτικές εταιρείες, δεν
τολµούν να ψελλίσουν. Αντίθετα η πο-
λιτική όλων των κυβερνήσεων, που συ-
νίσταται στην σύµπραξη του ιδιωτικού
µε τον δηµόσιο τοµέα, γιγαντώνει
χρόνο µε τον χρόνο τον ιδιωτικό τοµέα.

Έτσι παρά το ότι οι αυξήσεις τα
τέσσερα τελευταία χρόνια είναι 10%,
10%, 15% και 25% οι φαρµακοβιοµή-
χανοι ισχυρίζονται ότι δεν έχουν δοθεί
αυξήσεις στα φάρµακα και ότι η αύ-
ξηση της φαρµακευτικής δαπάνης αυ-
ξάνεται αλµατωδώς λόγω της
υποκατάστασης των φθηνών από ακρι-
βότερα νέα σκευάσµατα. 

Τελικά η κυβέρνηση επανέφερε τη
«λίστα» ψηφίζοντας σχετική τροπολο-
γία στη βουλή. Για ένα είναι σίγουροι,
η «λίστα» θα ενισχύσει τα κέρδη των
πολυεθνικών και θα επιβαρύνει ακόµη
περισσότερο τους ασφαλισµένους,
γιατί θα αναγκάζονται να αγοράζουν
τα φάρµακα που βρίσκονται εκτός «λί-
στας». Αυτό επιδιώκουν και ας προ-
σπαθούν να το κρύψουν.

Στον αντίποδα αυτής της πολιτικής
είναι η λύση, που πρέπει να διεκδική-
σουν οι ασφαλισµένοι όλων των Τα-
µείων, για αποκλειστικά ∆ηµόσια
Υγεία – Πρόνοια, όπου το φάρµακο
δεν αποτελεί εµπόρευµα αλλά παρά-
γεται και διατίθεται ∆ωρεάν από ένα
∆ηµόσιο σύστηµα έρευνας – παραγω-
γής και διάθεσης.

Απαραίτητη προ{πόθεση, επεί-
γουσα ανάγκη και σ’ αυτόν τον τοµέα
προβάλει η αλλαγή στο συσχετισµό δυ-
νάµεων σε πολιτικό και συνδικαλι-
στικό επίπεδο, για µια άλλη πολιτική
από µια άλλη εξουσία, που θα υπηρετεί
τα συµφέροντα των εργαζοµένων και
όχι των πολυεθνικών.

Αυτή είναι η λύση και ας µη ψά-
χνουν ψύλλους στ’ άχυρα!

∆ηµήτρης Καραλιώκης, Γ.Γ.
της ΠΕΣ-ΝΑΤ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
26-01-2010
25-02-2010
26-03-2010
23-04-2010
25-05-2010
25-06-2010
23-07-2010
25-08-2010
24-09-2010
26-10-2010
25-11-2010
16-12-2010

ΗΜΕΡΑ
Τρίτη

Πέµπτη
Παρασκευή
Παρασκευή

Τρίτη
Παρασκευή
Παρασκευή

Τετάρτη
Παρασκευή

Τρίτη
Πέµπτη
Πέµπτη

ΣΥΝΤΑΞΗ
Φεβρουαρίου

Μαρτίου
Απριλίου + ∆.Π.

Μα!ου
Ιουνίου

Ιουλίου + Ε.Α.
Αυγούστου

Σεπτεµβρίου
Οκτωβρίου
Νοεµβρίου
∆εκεµβρίου

Ιαν/2011 + ∆.Χ.

Πληρωµές  συντάξεων  ΝΑΤ - ΚΕΑΝ  για  το  2010

∆ύναµή σου η Ένωσή σου - Γίνε µέλος στην ΠΕΣ-ΝΑΤ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ - ΝΑΤ
Κολοκοτρώνη 99, Πειραιάς, ΤΚ:18535 - Τηλ/Φαξ:210-41.37.271

Στις 17 Νοέµβρη 2009 στη Λισσαβόνα πραγµα-
τοποιήθηκε η συνεδρίαση της κλαδικής µετα-

φορών (TUI – Transport) της Παγκόσµιας
Συνδικαλιστικής Οµοσπονδίας (ΠΣΟ). Στο σχε-
τικό ψήφισµα αναδεικνύεται ο σηµαντικός χαρα-
κτήρας των µεταφορών και καυτηριάζεται η
αντιλαzκή πολιτική που εφαρµόζεται από τις το-
πικές κυβερνήσεις και την ΕΕ. Μεταξύ των άλλων
αναφέρονται τα εξής:

Η Συνθήκη της Λισσαβόνας επιφυλάσσει πολι-
τικές πλήρους απελευθέρωσης του τοµέα των µετα-
φορών, οι οποίες περιλαµβάνονται στις διάφορες
οδηγίες και κανονισµούς και επιδιώκουν να εισα-
γάγουν το αποκαλούµενο «flexicurity» (ευαλφά-
λεια), το οποίο δεν είναι τίποτε άλλο εκτός από την
ευελιξία για τους εργαζοµένους και την ασφάλεια
των κερδών της µεγάλης επιχείρησης.

Οι σοβαρές αποφάσεις που έχουν ληφθεί από
το ευρωπαzκό ∆ικαστήριο σχετικά µε τις περιπτώ-
σεις Laval, Viking Line και Ruffert, (σ.σ. και πρό-
σφατα για τους Έλληνες πλοιάρχους) µεταξύ των
άλλων, έχουν καταστήσει σαφές ότι ο ελεύθερος
ανταγωνισµός, η ελευθερία της κυκλοφορίας για τις
επιχειρήσεις και το δικαίωµα της εγκατάστασης
που προβλέπονται στη Συνθήκη του Μάαστριχτ, και
που συµπεριλαµβάνονται επίσης στη Συνθήκη της
Λισσαβόνας, χρησιµοποιείται για να δικαιολογήσει
τα µέτρα για την υποβάθµιση της κοινωνικής ασφά-
λισης, για να υποβιβάσει τις συλλογικές διαπραγ-
µατεύσεις, για να µετακινεί εργαζοµένους από
χώρες προέλευσης µε χαµηλούς µισθούς σε υψηλό-
µισθες χώρες, συντηρώντας ταυτόχρονα τη διαφορά
αµοιβών, για να στραφούν οι εργαζόµενοι σε αντα-
γωνισµό ο ένας ενάντια στον άλλο και να ευνοηθεί
η µεγαλύτερη εκµετάλλευση και τα υψηλότερα
κέρδη.

Ζητήµατα όπως τα «πακέτα» για τους σιδηρό-
δροµους, ο Ευρωπαzκός εναέριος χώρος, η απε-
λευθέρωση των λιµένων και η άρση των ελέγχων
των θαλάσσιων µεταφορών, κ.λπ., είναι όλες δια-
φορετικές πλευρές του ίδιου νοµίσµατος: η προ-
σπάθεια να απελευθερωθεί αυτός ο τοµέας ώστε να

ευνοηθούν τα συµφέροντα των µεγάλων οικονοµι-
κών οµίλων.

Η κρίση στην οποία βυθιζόµαστε είναι το απο-
τέλεσµα των κεφαλαιοκρατικών πολιτικών, οι
οποίες δεν είναι η λύση στα υπάρχοντα προβλή-
µατα: αντίθετα, αυτές οι πολιτικές είναι µέρος του
προβλήµατος.

Το Συνδικαλιστικό Κίνηµα, περισσότερο από
πάντα έχει ρόλο και ιστορικό καθήκον να οδηγήσει
τους εργαζοµένους στην προσπάθεια να χτιστεί µια
νέα κοινωνία, η οποία να µπορεί να σεβαστεί τα
λαzκά συµφέροντα, την αξία της εργασίας ως πα-
ράγοντα για την κοινωνική πρόοδο.

Με βάση τις συγκεκριµένες προσπάθειες σε
κάθε χώρα, η δραστηριότητα συνδικάτων πρέπει να
στηριχτεί στην ενίσχυση της ενότητας στη δράση, µε
συγκεκριµένες προτάσεις, απαιτήσεις και µαζική
δράση, προκειµένου να δοθεί µια δυνατή απάντηση
ενάντια σε µια επίθεση που είναι γενικής φύσης.

∆εν µπορεί να υπάρξει καµία λύση χωρίς κινη-
τοποίηση των εργαζοµένων για τη διεκδίκηση, µια
οργανωµένη και ταξική διεκδίκηση. Αυτό που οι
εργαζόµενοι χρειάζονται είναι ένα αξιόµαχο και
απαιτητικό συνδικαλιστικό κίνηµα, στην Ευρώπη
και σε όλο τον κόσµο.

Οι οργανώσεις της TUI - Transport θεωρούν
ότι ο αγώνας των εργαζόµενων µπορεί να αλλάξει
τις πολιτικές που υπηρετούν τις µεγάλες επιχειρή-
σεις, οι οποίες έχουν φέρει µια σηµαντική κρίση
στον κόσµο, και να αποτρέψει τις τρέχουσες προ-
σπάθειες να πληρώσουν οι εργαζόµενοι για την
κρίση - µια κρίση για την οποία δεν είναι υπεύθυ-
νοι.

Μετά από αυτά, η TUI - Transport καθόρισε
την 2 Μάρτη 2010  σαν ηµέρα δράσης και αγώνα
για τα Ευρωπαzκά Συνδικάτα Μεταφορών, που
µπορεί να είναι όσο το δυνατόν ευρεία και πιο ενω-
τική, περιλαµβάνοντας δηµόσιες παρεµβάσεις, εκ-
δηλώσεις, συγκεντρώσεις, απεργίες, κ.λπ., στις
οποίες τα συγκεκριµένα αιτήµατα των εργαζοµέ-
νων σε κάθε χώρα µπορούν επίσης να περιλη-
φθούν.

Μέρα δράσης και αγώνα 
η 2 Μάρτη 2010 για τα 

Ευρωπαdκά Συνδικάτα Μεταφορών

ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΥΣ ΤΗΣ Ο.Ε.Ν.Ο.

Πειραιά. Με τη µείωση των
δροµολογίων γίνεται αδύνατη
και η ενδοεπικοινωνία µεταξύ
των νησιωτικών περιοχών και
ιδίως της Αίγινας, η οποία εξυ-
πηρετείται µε εµπορεύµατα και
υλικά από την Πελοπόννησο
µέσω του λιµανιού των Μεθά-
νων.

Τέλος, µε τη µείωση αυτή
των προς τα νησιά δροµολογίων
αποτρέπεται και η µετακίνηση
επισκεπτών κατάσταση επιζή-
µια για τους ανθρώπους που το
εισόδηµά τους προέρχεται κυ-
ρίως από τον τουρισµό».

Με βάση τα παραπάνω, οι
βουλευτές του ΚΚΕ ρωτούν την
αρµόδια υπουργό τι άµεσα
µέτρα θα πάρει έτσι ώστε να
αυξηθούν τα δροµολόγια από
και προς τα νησιά του Αργοσα-
ρωνικού και να µην κωλυσιερ-
γεί η εξυπηρέτηση των
κατοίκων αλλά και των επισκε-
πτών των νησιών.

ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Τακτική, φθηνή και ασφαλή ακτοπλοzκή συγκοινωνία από και προς τα νησιά
του Αργοσαρωνικού απαιτούν µε Ερώτησή τους προς την αρµόδια υπουργό

οι βουλευτές του ΚΚΕ ∆. Μανωλάκου και Β. ΝικολαHδου. Στην Ερώτηση ση-
µειώνεται:

«Η πολιτική της απελευθέρωσης των ακτοπλοzκών συγκοινωνιών, που ακο-
λουθούν οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Ν∆, σε συνδυασµό µε την επιβολή από
τους εφοπλιστές, παρά την τεράστια κερδοφορία τους, µεγάλων και συνεχών
αυξήσεων στα εισιτήρια και συνδυάζοντάς τη µε τη µείωση της συχνότητας των
δροµολογίων έχουν σαν αποτέλεσµα οι κάτοικοι των νησιών να βιώνουν συν-
θήκες αποµόνωσης από την Ηπειρωτική Ελλάδα αλλά και µεταξύ τους.

Συγκεκριµένα, στον Πόρο και στα Μέθανα αν και µέχρι τις 25/10/2009
υπήρχαν τρία δροµολόγια στη γραµµή Πειραιάς - Μέθανα - Πόρος, πλέον υπάρ-
χει µόνο ένα δροµολόγιο µε συµβατικό πλοίο και µάλιστα τα δροµολόγια τις πιο
σηµαντικές ώρες, δηλαδή στις 8.00 από Πειραιά και το δροµολόγιο στις 6.00
προς Πειραιά, είναι ανύπαρκτα.

Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσµα, να καταστεί αδύνατη η µετακίνηση των
κατοίκων των νησιών προς τον Πειραιά για την εξυπηρέτησή τους σε διοικητι-

κές, δηµόσιες υπηρεσίες ή
ακόµα και στα Νοσοκοµεία τουΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΝ

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Ιδιοκτησία του Συλλόγου 
Ναυτεργατικής

Συνδικαλιστικής Κίνησης
Υπεύθυνος σύµφωνα µε το νόµο

Εκδότης: 
ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Περικλέους 5Α, ΠΕΙΡΑΙΑ

Υπεύθυνος Τυπογραφείου:
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ

Μπουµπουλίνας 19, Πειραιά
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ότι η ύλη του παρόντος φύλλου

έκλεισε στις 30/1/2010

Λ. Κατσέλη: Θα προχωρήσουµε σε άνοιγµα της κρουαζιέρας

Κλίµα αντιναυτεργατικής συνεργασίας

Εξ άλλου στο πλαίσιο του «διαλόγου» κυβέρνησης
και ακτοπλόων εφοπλιστών για την πλήρη εφαρ-

µογή του Κανονισµού 3577/92 της Ευρωπαzκής Ένω-
σης στις εσωτερικές θαλάσσιες συγκοινωνίες, που
πρακτικά σηµαίνει παραπέρα αποδιάρθρωση των
ακτοπλοzκών συγκοινωνιών και οργανικές συνθέσεις
- «λάστιχο» όπου θα κυριαρχεί η µαύρη ανασφάλιστη
εργασία.                                                 

Η υπουργός Λ. Κατσέλη συναντήθηκε στις 11 Γε-
νάρη 2010, µε τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο της
Ένωσης Επιχειρήσεων Ναυτιλίας (ΕΕΝ) Απ. Βε-
ντούρη και Αν. Αγαπητό. Καθ’ όσον η συνάντηση βρι-
σκόταν σε εξέλιξη, από το γραφείο Τύπου του
υπουργείου αναφερόταν ότι δε «γίνεται καµία συνά-
ντηση»! ενώ σε δελτίο Τύπου η ΕΕΝ, ανέφερε ότι: 

«Επικράτησε κλίµα συνεργασίας και συζητήθηκε
η πρόταση της Ένωσης, προκειµένου να επιτευχθεί
κατά τον αποτελεσµατικότερο, λειτουργικότερο και
ταχύτερο τρόπο η προσαρµογή της Ελληνικής Νο-
µοθεσίας προς το Κοινοτικό ∆ίκαιο και να θεσµοθε-
τηθεί ένα επικαιροποιηµένο νοµικό πλαίσιο για τις
θαλάσσιες µεταφορές της χώρας, ώστε να αντιµετω-
πιστούν τα χρόνια προβλήµατα της επιβατηγού ελ-
ληνικής ναυτιλίας». 

Όπως γίνεται αντιληπτό η κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ στα πλαίσια της εφαρµογής του Ευρωπαzκού
κανονισµού 3577/92 διαµορφώνει τις προ{ποθέσεις
της επιδροµής των πολυεθνικών επιχειρήσεων, να
εξασφαλίσουν συνθέσεις του πιο χαµηλού κόστους,
συνθέσεις ευκαιρίας και µεσαιωνικές εργασιακές σχέ-
σεις. ∆ηλαδή στο χώρο των εσωτερικών θαλάσσιων
µεταφορών, που εργάζεται η πλειοψηφία των Ελλή-
νων ναυτεργατών (Ακτοπλοzκά και Τουριστικά),
υπάρχει άµεσος κίνδυνος για την απώλεια χιλιάδων

θέσεων εργασίας και πρέπει να σηµάνει συναγερµός.
Υπενθυµίζουµε ότι το ΠΑΣΟΚ και η Ν∆, µε τη συ-
ναίνεση του ΣΥΝ και του ΛΑΟΣ, αποθεώνοντας τη
διαδικασία της «καπιταλιστικής ενοποίησης», στηρί-
ζοντας την «κοινή ναυτιλιακή πολιτική» συµφώνησαν
µε την άρση του «καµποτάζ». 

Η Ακτοπλοzα λειτουργεί σαν θερµοκήπιο µεγά-
λων σκανδάλων. Από το 2000 έως το 2008 οι εφοπλι-
στές τσέπωσαν 227 εκατ. ευρώ «ζεστό χρήµα» από τον
κρατικό προ{πολογισµό µε το κόλπο των λεγόµενων
«άγονων γραµµών». Για το 2010, η υπουργός Αντα-
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας Λ. Κατσέλη υπόσχεται
να ανεβάσει τις κρατικές επιδοτήσεις από 60 εκατ.
ευρώ µέχρι και 100 εκατ. ευρώ, έναντι 45 µε 50 εκατ.
ευρώ το 2009. Είναι µια ακόµη πρόκληση απέναντι
στα λαzκά στρώµατα, στους κατοίκους των νησιών και
τους επιβάτες, που βλέπουν το ύψος των ναύλων να
διαµορφώνεται σε ολοένα και µεγαλύτερα ύψη.

Στην ποντοπόρο ναυτιλία έχουν ήδη επιβάλει συν-
θήκες µεσαιωνικής γαλέρας, αφού στα πλοία τους ερ-
γάζονται 4 έως 6 ναυτεργάτες µε συγκροτηµένα
εργασιακά δικαιώµατα, ενώ για τους υπόλοιπους
ισχύει ο νόµος του διεθνούς δουλεµπορικού κυκλώ-
µατος, µε το οποίο συνεργάζονται οι εφοπλιστές και
τους προµηθεύει ναυτεργάτες χαµηλόµισθους, ανα-
σφάλιστους, χωρίς συνδικαλιστική εκπροσώπηση. Με
τον  νόµο 2687/53 και τον όρο 8 των εγκριτικών πρά-
ξεων νηολόγησης προχώρησαν σε αλλεπάλληλες µει-
ώσεις των οργανικών συνθέσεων. Με τους νόµους
3409/2005 και 3569/2007 οι εφοπλιστές των τουριστι-
κών και ποντοπόρων πλοίων αντίστοιχα απαλλάχτη-
καν από την καταβολή των εισφορών τους προς το
ΝΑΤ.

Αντίθετα τα συµφέροντα των ναυτεργατών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΟ - ΥΓΕΙΑ
Ψάχνουν ψύλλους στ’ άχυρα …
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Όπως στις 17 ∆εκέµβρη, οι άνεργοι ναυτερ-
γάτες µε σύνθηµα «∆ουλειά για όλους µε

πλήρη δικαιώµατα», συµµετείχαµε ενεργά στην
µεγαλειώδη 24ωρη απεργία στο λιµάνι του Πει-
ραιά, που κήρυξαν τα σωµατεία ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ, οι δυνάµεις του ΠΑΜΕ. Έτσι και
τώρα στις 10 Φλεβάρη θα είµαστε στους κατα-
πέλτες των πλοίων. 

Αυτό αποφάσισαν οι άνεργοι ναυτεργάτες
που συµµετείχαν στη µαζική σύσκεψη, που διορ-
γάνωσε στις 27 Γενάρη η Επιτροπή Ανέργων
Ναυτεργατών, και καλούν κάθε  ναυτεργάτη να
συµβάλει ενεργά ώστε το απεργιακό κάλεσµα να
φτάσει παντού, να παρθούν συγκεκριµένα µέτρα,
για την επιτυχία της απεργίας. 

Σήµερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά,
κάθε πλοίο, κάθε ναυτότοπος, να γίνει κάστρο
αντίστασης και αγώνα, ενάντια στο αντεργατικό
τσουνάµι που υψώνεται.  

Πριν λίγες ηµέρες ο υπουργός Εργασίας, Α.
Λοβέρδος τροµοκρατούσε εργαζόµενους και
ανέργους, ότι στο ταµείο «δεν υπάρχει σάλιο» για
να πληρωθούν τα επιδόµατα ανεργίας, αλλά
επειδή πρέπει να ενισχυθεί η κίνηση στην αγορά
η κυβέρνηση «θα µοιράσει στους ανέργους κου-
πόνια για καλύτερες τιµές σε καταστήµατα διά-
θεσης τροφίµων».

Ξαφνικά όµως ο υπουργός «βρήκε το σάλιο
του» και στις 26/1/2010 ανακοίνωσε ότι προσφέ-
ρει τέσσερα (4) δις ευρώ στους µεγαλοκαρχαρίες,
µε πρόσχηµα την αντιµετώπιση της ανεργίας.
Χαρίζει δηλαδή τα χρήµατα των εργαζοµένων,
που αποδίδονται µε τη µορφή κρατήσεων από τις
εργατικές εισφορές και έχει το θράσος να θεωρεί
τους άνεργους ζητιάνους µοιράζοντάς τους κου-
πόνια για τρόφιµα που πετιούνται στα σκουπίδια
από τα σούπερ µάρκετ. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ
Αγώνας ταξικός-διεθνιστικός  γι’ αυτό και πατριωτικός

Με το ΠΑΜΕ οργανωτή και συ-
µπαραστάτη στον δίκαιο αγώνα

τους τα ταξικά µας αδέρφια, οι 300–
700 ανάλογα µε την εποχή Αιγύπτιοι
αλιεργάτες, δίνουν στις προβλήτες
της Νέας Μηχανιώνας έναν σκληρό
αγώνα διαρκείας ενάντια στην άγρια
εκµετάλλευσή τους από την εργοδο-
σία, που προσπαθεί να τους τροµο-
κρατήσει χρησιµοποιώντας όλους
του κρατικούς µηχανισµούς κατα-
στολής.

Οι Αιγύπτιοι αλιεργάτες βρίσκο-
νται στην Ελλάδα έπειτα από διακρα-
τική συµφωνία Ελλάδας - Αιγύπτου
µε τον ν. 1453/1984, που προβλέπει ότι
οι αµοιβές τους δεν µπορεί σε καµία
περίπτωση να είναι κατώτερες της
ΕΓΣΣΕ, ενώ ο καθιερωµένος τρόπος
αµοιβής τους είναι το µερτικό.

Είναι γεγονός ότι το επάγγελµα
του αλιεργάτη είναι από τα πιο
σκληρά και χειρότερα αµειβόµενο,
και οι συνθήκες αυτές είχαν διώξει
τους Έλληνες αλιεργάτες προκειµέ-
νου να µειωθεί το κόστος εργασίας
και να διατηρηθούν τα κέρδη των
πλοιοκτητών, οι οποίοι όπως και τώρα
επικαλούνται µείωση του τζίρου τους.
Όµως ούτε η αύξηση της τιµής του πε-
τρελαίου, ούτε η εικόνα της αγοράς
δεν δικαιολογούν την θέση τους.

Οι αλιεργάτες καταγγέλλουν τους
πλοιοκτήτες ότι τους κλέβουν από το
µερτικό µε βάση το οποίο αµείβονται,
αφού τους τελευταίους µήνες οι απο-
λαβές τους έχουν πέσει από τα
1200ευρώ κάτω από 300-400ευρώ και
δεν είναι τυχαίο ότι η µείωση αυτή συ-
µπίπτει µε το ότι η διαπίστωση του
µερτικού γίνεται από την πλειοψηφία
(ΠΑΣΚΕ) του σωµατείου αλιεργα-
τών, που όχι µόνο παίρνουν το µέρος
των εργοδοτών, αλλά σε µια έξαρση
του νέου ΠΑΣΟΚικού πατριωτισµού

ξεπέρασαν ακόµα και το ΛΑΟΣ του
Καρατζαφέρη, ζητώντας να φύγουν οι
Αιγύπτιοι από την Ελλάδα γιατί όπως
λένε όλοι οι τροµοκράτες είναι άρα-
βες!

Είναι φανερό ότι οι πλοιοκτήτες
προσπαθούν να εκµεταλλευτούν την
καπιταλιστική οικονοµική κρίση για
να αυξήσουν τα κέρδη τους σε βάρος
ακόµη και αυτών των Αιγυπτίων συ-
ναδέλφων µας, που δουλεύουν σαν
σκλάβοι 7 µέρες τη βδοµάδα, 24 ώρες
το 24ωρο, ενώ σε συνεργασία µε την
περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας
και το Υπουργείο Εργασίας προω-
θούν άµεσα την απόλυση των αγωνι-
ζόµενων Αιγυπτίων αλιεργατών και
την αντικατάστασή τους µε άλλους πιο
φθηνούς από Ινδονησία ή αλλού.

Το αστικό κράτος δείχνει και σε
αυτή την περίπτωση µε ποιόν είναι
διαλύοντας κάθε αυταπάτη ότι µπορεί
έστω και µια φορά να µείνει ουδέ-
τερο…

Το ΠΑΜΕ, το ταξικό κίνηµα, υπε-
ρασπίζεται όχι µόνο τα δικαιώµατα
των Αιγυπτίων και των Ελλήνων ερ-
γατών αλλά και την ίδια την αξιοπρέ-
πεια της πατρίδας µας, κόντρα στα
συµφέροντα των πλοιοκτητών και την
αντιλαzκή πολιτική που θέλουν την
πατρίδα µας «µπανανία» και τους ερ-
γάτες σύγχρονους σκλάβους.

Στις διεθνοποιηµένες συνθήκες
παραγωγής, της ιµπεριαλιστικής πα-
γκοσµιοποίησης, το σύνθηµα προλε-
τάριοι όλων των χωρών ενωθείτε,
είναι επίκαιρο όσο ποτέ. Έτσι θα
αντισταθούµε και θα αντεπιτεθούµε
σαν τάξη που διεκδικεί την εξουσία
για να υπηρετεί τα συµφέροντα των
πολλών, των εργαζοµένων και όχι τα
κέρδη των κηφήνων της ολιγαρχίας
του πλούτου.

Μ Ε Τ Α Ν Α Σ Τ Ε Σ  Α Λ Ι Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ

Π Ο Ν Τ Ο Π Ο Ρ Ο Σ   Ν Α Υ Τ Ι Λ Ι Α

Εποχές όπως τα χρυσοφόρα για τους εφοπλιστές χρόνια της 10ετίας που φεύ-
γει, κατά τη διάρκεια των οποίων σώρευσαν κέρδη δεκάδων δισεκατοµµυ-

ρίων δολαρίων, δεν γνωρίζει κανείς αν και πότε θα επανέλθουν.
Όµως και η συνέχεια δεν ήταν αποκαρδιωτική. Η καπιταλιστική οικονο-

µική κρίση δεν χτύπησε ιδιαίτερα τη ναυτιλία. Μάλιστα κατηγορίες πλοίων στις
οποίες κυρίως δραστηριοποιούνται Έλληνες εφοπλιστές, επηρεάστηκαν µόνο
για λίγους µήνες, τέλη 2008 αρχές 2009. από τα µέσα του 2009 και µετά οι ναύ-
λοι στα Bulk Carriers και λιγότερο ίσως στα ∆εξαµενόπλοια διατηρούνται σε
κερδοφόρα επίπεδα, κατά περιόδους και µε εξάρσεις προς τα πάνω.

Έτσι µετά την απραξία ναυπηγικής δραστηριότητας των πρώτων µηνών του
2009, µε το τέλος του χρόνου και το έµπα του 2010, εµφανίζονται µαζικές πα-
ραγγελίες για νέες ναυπηγήσεις, όπως και αγορά πλοίων και …στόλων ολό-
κληρων. Οι πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις, που δηµοσιοποιήθηκαν στο
ναυτιλιακό Τύπο, είναι:

- Η παραγγελία από την ALMI TANKERS (Φωστηρόπουλος) στην
DAEWOO για 10 δεξαµενόπλοια των 160.000 dwt συνολικής αξίας 633 εκατ.
δολαρίων.

- Η παραγγελία από τον όµιλο Αγγελικούση στην DAEWOO για 2 Bulk
Carriers και 2 δεξαµενόπλοια VLCC συνολικής αξίας 350 εκατ. δολαρίων.

- Η αγορά από την LOMAR SHIPPING (Λογοθέτης) του στόλου της
ALLOECEAN, που αποτελείται από 26 πλοία όλων των κατηγοριών, έναντι
325 εκατ. δολαρίων.

- Η παραγγελία από την CENTROFIN για 3 δεξαµενόπλοια Suezmax στην
Κορέα έναντι 195 εκατ. ∆ολαρίων και ανάλογη για 2 επίσης στην Κορέα από
τον Τσάκο.

- Η αγορά από την (Χατζηzωάννου) 2 Bulk Carriers ήδη ναυπηγούµενων
και η κατασκευή ενός ακόµη ίδιου πλοίου, συνολικού κόστους 153 εκατ. δολα-
ρίων.

Σύµφωνα µε στοιχεία της «G. Moundreas», οι παραγγελίες που έγιναν από
Έλληνες τις τελευταίες ηµέρες του 2009, αφορούν σε 24 πλοία αξίας 1,3 δις
δολάρια.  Επίσης, σύµφωνα µε την ίδια πηγή, από τα 6.610 πλοία 494 εκατοµ.
τόνων υπό ναυπήγηση, τα  624 πλοία 58 εκατοµ. τόνων είναι ελληνικών συµφε-
ρόντων (σ.σ. εκτιµούµενη αξία γύρω στα 35 δις δολάρια).

Να προσθέσουµε σ’ αυτά και τα 3,2 δις δολάρια που διέθεσαν οι Έλληνες
εφοπλιστές το 2009 για την αγορά 167 πλοίων από «δεύτερο χέρι».

Έτσι θα έχουµε ολοκληρωµένη την εικόνα της …δύσκολης θέσης, που η
κρίση έχει φέρει τους Έλληνες εφοπλιστές, εξ ού και «αναγκάζονται» να ναυ-
τολογούν φτηνά αλλοδαπά πληρώµατα, και αξιωµατικών συµπεριλαµβανοµέ-
νων και σε πλοία µε ελληνική σηµαία.

«ΒΑΤ»

Συνάδελφοι.

Ηπερίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από την ένταση της επί-
θεσης των εφοπλιστών, του κεφαλαίου γενικότερα, της

κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, της Ν∆, της Ε.Ε. σε βάρος των δι-
καιωµάτων των ναυτεργατών, των εργαζοµένων, εν ενερ-
γεία και συνταξιούχων.

Κατεδαφίζεται ο χαρακτήρας της κοινωνικής ασφάλι-
σης σε στεριά και θάλασσα, µε την δραστική περικοπή των
συντάξεων. Περιορίζονται δραστικά οι δαπάνες για την
υγειονοµική περίθαλψη των ασφαλισµένων. Προωθείται η
πλήρη ιδιωτικοποίηση της υγείας. Αποσύρεται η κρατική ευ-
θύνη από την λειτουργία των νοσοκοµείων. Ανατροπή της
κρατικής χρηµατοδότησης στα ασφαλιστικά Ταµεία.
Ένταξη του ΝΑΤ στο ΙΚΑ αλλά και των άλλων ασφαλιστι-
κών Ταµείων των ναυτεργατών. Άγρια φοροεπιδροµή στα
λαzκά εισοδήµατα. Ανατροπή των εργασιακών σχέσεων σε
στεριά και θάλασσα, καθιέρωση της µαύρης ανασφάλιστης
εργασίας και διωγµό των εργαζοµένων µε συγκροτηµένα δι-
καιώµατα.

Συνάδελφοι.
Η σηµερινή ∆ιοίκηση της ΠΕΣΜΕΝ µε την στάση της

δεν συµβάλει στον αγώνα για την υπεράσπιση των δικαιω-
µάτων µας, την διεκδίκηση των αιτηµάτων µας µε βάση τις
σύγχρονες ανάγκες.

Καλλιεργεί τον κοινωνικό εταιρισµό, τον συµβιβασµό,
την υποταγή, την αγιοποίηση, την ανοχή. Συναλλάσσεται µε
την συµβιβασµένη πλειοψηφία της ΠΝΟ και συναινεί συ-
νειδητά να φορτώνονται τα βάρη στις πλάτες των ναυτεργα-
τών, εν ενεργεία και συνταξιούχων. 

∆ιατηρεί ένα αναχρονιστικό καταστατικό, µε το οποίο
αποκλείεται η εκπροσώπηση στο ∆.Σ. κάθε φωνής που δεν
συµπίπτει µε την άποψη της πλειοψηφίας, µε αποτέλεσµα να
µην αναπτύσσεται ο καλύτερος δυνατός προβληµατισµός
στην δράση του σωµατείου.

Συνάδελφοι.
Οι εκλογές στο σωµατείο δεν είναι ένα τυπικό καθήκον,

αλλά η κορυφαία πράξη των συνταξιούχων µηχανικών που
θα καθορίσει την θέση και τον ρόλο της ΠΕΣΜΕΝ για τα
επόµενα χρόνια, είναι µια σοβαρή συνδικαλιστική µάχη.

Το πιο ουσιαστικό είναι να βγει νικητής ο αγωνιστικός
προσανατολισµός της ΠΕΣΜΕΝ, να γίνει το σωµατείο όρ-
γανο πάλης στα χέρια των συνταξιούχων µηχανικών για την

υπεράσπιση και διεύρυνση των δικαιωµάτων µας αλλά και
όλων των ναυτεργατών.

Απαραίτητη προ{πόθεση είναι να ενισχυθεί ο ΑΓΩΝΙ-
ΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ της ΠΕΣΜΕΝ, οι δυνάµεις της
Ν.Σ.Κ., του ΠΑΜΕ, που µαζί µε την ΠΕΜΕΝ και τον ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ θα παλέψει για να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες
και πραγµατικές ανάγκες µας.

Ο ΑΓΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΠΕΣΜΕΝ, που συ-
σπειρώνει αγωνιστές µηχανικούς που για πολλά χρόνια υπε-
ρασπίζονται στο καµίνι της ταξικής πάλης τα δικαιώµατα
όλων των ναυτεργατών:

Kαλεί τους συνταξιούχους µηχανικούς µαζικά να πά-
ρουν µέρος στην περιφρούρηση της απεργίας στο λιµάνι
του Πειραιά στις 10 Φλεβάρη και στην απεργιακή συγκέ-
ντρωση - πορεία στον ηλεκτρικό Σταθµό του Πειραιά στις
10 το πρωz. 

Καλεί τους συνταξιούχους µηχανικούς στις εκλογές να
καταδικάσουν µαζικά τον εργοδοτικό – κυβερνητικό συνδι-
καλισµό και να αναδείξουν σε πρώτη δύναµη τον ταξικό
προσανατολισµό του σωµατείου.

ΑΑΡΡΧΧΑΑΙΙΡΡΕΕΣΣΙΙΕΕΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΑΑΞΞΙΙΟΟΥΥΧΧΩΩΝΝ  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  ––  ΠΠ..ΕΕ..ΣΣ..ΜΜ..ΕΕ..ΝΝ  

Οι εφοπλιστές για τους αγρότες

Στο... «διάλογο για την γεωργία», που ξεκίνησε η κυβέρ-
νηση του ΠΑΣΟΚ, προσκλήθηκαν και - µεταξύ άλλων -

συµµετείχε και η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών.
Μια ξεκάθαρη άποψη για το ποια γνώµη έχει η τάξη των

εφοπλιστών για το δικαίωµα των αγροτών να ζήσουν, το
έδωσε 19 Γενάρη η εφηµερίδα του εφοπλιστή Αλαφούζου
«Καθηµερινή», που διαµαρτυρόµενη για τις µορφές αγώνα
των γεωργών ζητούσε. στο πρωτοσέλιδο άρθρο της «Εφαρ-
µογή του νόµου». 

Πρόκειται - πράγµατι - για µορφές αγώνα στις οποίες
δεν κατέφυγε ποτέ η νοµιµόφρων τάξη των εφοπλιστών για
να ικανοποιηθούν οι δικές της επιθυµίες, όπως για παρά-
δειγµα:

- Νόµος 2960 του 2001 επί ΠΑΣΟΚ του κ. Σηµίτη, µε τον
οποίο οι εφοπλιστές απαλλάσσονται πλήρως από κάθε ΕΦΚ
στα καύσιµα που χρησιµοποιούν για τις ναυτιλιακές και τις
ακτοπλοJκές τους εταιρείες (πράγµα το οποίο οι κυβερνή-
σεις αρνούνται στους αγρότες).

- ΠροKπολογισµός για το 2010, όπου οι επιδοτήσεις
προς τους εφοπλιστές για τις λεγόµενες «άγονες γραµµές»
εµφανίζονται φέτος αυξηµένες έναντι του 2009 κατά 76%
και έναντι του 2008 κατά 223% (!), και τούτο όταν τα αιτή-
µατα των αγροτών για επιδοτήσεις των δικών τους προJό-
ντων θεωρούνται... παράλογα.

Είναι αλήθεια. Για να κερδίσουν οι εφοπλιστές τα παρα-
πάνω δε χρειάστηκε ποτέ ούτε δρόµους να κλείσουν, ούτε
καταλήψεις να κάνουν, ούτε ...διαδηλώσεις να διοργανώ-
σουν. Ένα απλό νεύµα τους προς τις εκάστοτε κυβερνήσεις
ήταν αρκετό...

Οι ναυτεργάτες για τους αγρότες

Για το ίδιο θέµα τα ταξικά ναυτεργατικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ
-  ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΠΡΝ - ΠΕΣ/ΝΑΤ, από τη σκοπιά των

ταξικών συµφερόντων των ναυτεργατών σε κοινό ∆ελτίο
Τύπου 21 Γενάρη 201,  αναφέρουν:

Χαιρετίζουµε τον αγώνα της µικροµεσαίας αγροτιάς ενά-
ντια στην αντιαγροτική πολιτική της ΕυρωπαJκής Ένωσης και
των µέχρι σήµερα κυβερνήσεων, είναι κοινός αγώνας µε την
εργατική τάξη, τους ναυτεργάτες, τους εργαζόµενους, ενά-
ντια στην πολιτική του κεφαλαίου και των εκπροσώπων του.

Καταδικάζουµε τις τροµοκρατικές µεθοδεύσεις της κυ-
βέρνησης του ΠΑΣΟΚ, στις αίθουσες των δικαστηρίων της
αστικής τάξης δεν κρίνεται το δίκιο του εργάτη, του αγρότη,
αλλά στο δρόµο του αγώνα, της ταξικής πάλης και αλλη-
λεγγύης, σε µέτωπο ενάντια στα µονοπώλια και τον ιµπε-
ριαλισµό.

Καλούµε τους ναυτεργάτες, τους εργαζόµενους, σε συ-
µπαράσταση και αλληλεγγύη στους αγώνες της µικροµε-
σαίας αγροτιάς, συνεχίζουµε µε παρακαταθήκη την
απεργιακή µάχη στις 17 ∆εκέµβρη 2009, οικοδοµούµε κα-
θηµερινά σε κάθε εργασιακό χώρο Επιτροπές Αγώνα, µε µε-
γαλύτερη ορµή προετοιµάζουµε τον απεργιακό αγώνα στις
10 Φλεβάρη, για την υπεράσπιση των  δικαιωµάτων µας, την
διεκδίκηση των αιτηµάτων µας µε βάση τις σύγχρονες ανά-
γκες της λαJκής οικογένειας.

Ο εργασιακός µεσαίωνας είναι εδώ

Ηασυδοσία της ΝΕΛ δε σταµατάει εδώ. Στις 13 Γενάρη
εντοπίστηκε από τα ταξικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕ-

ΦΕΝΣΩΝ να χρησιµοποιεί παράνοµα ναυτεργάτες που είναι
µέλη του πληρώµατος του δροµολογηµένου πλοίου της
«ΜΥΤΙΛΗΝΗ» για να εκτελούν εργασίες στο άλλο πλοίο της
«ΘΕΟΦΙΛΟΣ», το οποίο βρίσκεται στην επισκευαστική βάση
του Νέου Μώλου ∆ραπετσώνας!

Τα σωµατεία απαιτούν από το Υπ.Οι.Α.Ν. και τις υπηρε-
σίες του «να προχωρήσουν στον άµεσο έλεγχο (ταυτοπρο-
σωπεία) των οργανικών συνθέσεων των πλοίων και να
εφαρµοστεί η νοµοθεσία για τις οργανικές συνθέσεις».

Μετά θα κατηγορούν τον καιρό...
«Κορόνα - γράµµατα» παίζουν πλέον ανοιχτά εφοπλιστές

και λιµενικές αρχές µε τις ζωές επιβατών και ναυτεργατών,
µετά την τροποποίηση, στα µέτρα της εφοπλιστικής κερδο-
φορίας, του καθεστώτος του απαγορευτικού απόπλου που
ίσχυε για τα ακτοπλοJκά πλοία λόγω κακοκαιρίας.

Έτσι το Σαββατοκύριακο 2-3 Γενάρη παρά τη σφοδρή
θαλασσοταραχή και τους θυελλώδεις ανέµους, µέχρι 10
µποφόρ τοπικά, 5 ακτοπλοJκά πλοία βγήκαν µεσοπέλαγα,
θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής
στη θάλασσα. Το αποτέλεσµα ήταν η ταλαιπωρία εκατοντά-
δων επιβατών και ναυτεργατών, καθώς τα καράβια δεν κα-
τάφεραν να προσεγγίσουν όλα τα νησιωτικά λιµάνια που
είχαν προορισµό, ενώ ένα από αυτά προσέκρουσε και σε
προβλήτα!

Με την τροποποίηση του απαγορευτικού, από το 2005,
απαιτείται πια για τον απόπλου των πλοίων µία απλή δή-
λωση πλοιάρχου - υπαγορευµένη βέβαια από την πλοιοκτή-
τρια εταιρεία - όπου δηλώνει ότι αναλαµβάνει την ευθύνη.
Να σηµειωθεί ότι το ΠΑΣΟΚ ως αντιπολίτευση είχε καταδι-
κάσει την τροποποίηση του απαγορευτικού, όµως τώρα ως
κυβέρνηση διατηρεί το νέο επικίνδυνο καθεστώς ανέπαφο. 

∆ιάλογος µε αδιαπραγµάτευτη θέση

Προσβολή, όταν µιλούν σε σένα τον εργάτη, τον άνεργο,
τον αγρότη, τον βιοπαλαιστή, και σε καλούν (εσένα, που

«πεθαίνεις») να αναλογιστείς «τα χάλια της οικονοµίας» και
να επωµιστείς τις ευθύνες σου (λες κι εσύ φταις για την κα-
πιταλιστική κρίση)!

Απύθµενο θράσος, να σε καλούν να «συναινέσεις», να
«συµµετάσχεις» και να «βοηθήσεις» (!) ώστε να συνεχίσουν
να έχουν κέρδη οι βιοµήχανοι, οι τραπεζίτες και οι εφοπλι-
στές, αφού - όπως λένε - δεν υπάρχει άλλη λύση!

Γιατί, αν αυτή είναι η λύση «για να έχουµε όλοι» τότε πώς
εξηγείται ότι και πριν την κρίση και τώρα, εν µέσω της κρί-
σης, όσα περισσότερα έχουν οι βιοµήχανοι, οι τραπεζίτες
και οι εφοπλιστές... τόσο λιγότερα να έχουν όλοι οι υπόλοι-
ποι;

Αυτό είναι το µοντέλο «διαλόγου». Χορτάτοι, που µε προ-
τεταµένο το δάκτυλο και πόζα ιεροεξεταστή, διακινούν το
«ευαγγέλιο» της ΕΕ, του ∆ΝΤ, της ΕΚΤ, του ΣΕΒ, των εφο-
πλιστών.

Την ίδια ώρα, για σένα, η θέση τους είναι αδιαπραγµά-
τευτη: Πρέπει να ζήσεις κι άλλη ανέχεια, κι άλλους φόρους,
κι άλλη ελαστική εργασία, κι άλλη «σταθεροποίηση»!

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

Με παράσταση διαµαρτυρίας στις 30 ∆εκέµ-
βρη 2009 έξω από τον Οίκο Ναύτη η άνερ-

γοι ναυτεργάτες …«γιόρτασαν» την δική τους
παραµονή Πρωτοχρονιάς, µε την Επιτροπή Ανέρ-
γων και τα ταξικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ – ΠΕΣ/ΝΑΤ, ενώ αντιπροσωπεία
έκανε παρέµβαση στον Πρόεδρο του Οίκου
Ναύτη, στον οποίο: 

Καταγγείλαµε ότι η συντριπτική πλειοψηφία
των χιλιάδων ανέργων ναυτεργατών εξαιρούνται
από το εξευτελιστικό επίδοµα ανεργίας (235 ευρώ
για τους άγαµους και 294 ευρώ για τους έγγα-
µους), ενώ η κατηγορία που βρίσκεται σε δυσκο-
λότερη θέση λόγω της παρατεταµένης ανεργίας,
για τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Ν∆, είναι
διαγραµµένοι από τη ζωή, δεν παίρνουν ούτε ένα
ευρώ ! 

Απαιτήσαµε επιδότηση όλων των ανέργων

χωρίς προ{ποθέσεις και περιορισµούς, για όλη τη
διάρκεια της ανεργίας. Επίδοµα ανεργίας και
έκτακτων επιδοµάτων Χριστούγεννα – Πάσχα
1.120 ευρώ. Υπολογισµό του χρόνου ανεργίας σαν
συντάξιµου χρόνου. Πλήρη Ιατροφαρµακευτική
κάλυψη για όλους τους ναυτεργάτες.     

Ο Πρόεδρος του Οίκου Ναύτη παρουσίασε
έγγραφο που έχει αποστείλει στην Υπ.Οι.Α.Ν.,
δηλώνοντας ότι τα οικονοµικά του Ταµείου επι-
τρέπουν τον διπλασιασµό των επιδοµάτων ανερ-
γίας και τη θετική τροποποίηση των
προ{ποθέσεων, ζητώντας σχετική νοµοθετική
ρύθµιση. Ανέφερε επίσης ότι υπάρχουν οι πόροι
(40 εκατοµµύρια ευρώ) που µπορούν διατεθούν
άµεσα και µε πολιτική απόφαση, να χρησιµοποι-
ηθούν για την λειτουργία του Ναυτικού Νοσοκο-
µείου (ΝΙΕΝ), που είναι επί δεκαετίες
εγκαταλειµµένο.

∆ουλειά για όλους µε πλήρη δικαιώµατα

Επίσης η Επιτροπή Ανέργων Ναυτεργατών στις
14/01/2010, έκανε παρέµβαση στην Εκτελε-

στική Επιτροπή της ΠΝΟ και ενώ βρισκόταν σε
εξέλιξη συζήτηση µε τους ακτοπλόους εφοπλιστές
για τη Συλλογική Σύµβαση του 2010. Καταγγεί-
λαµε  τόσο τις θέσεις των εφοπλιστών που επιβάλ-
λουν στις κατευθύνσεις της Ευρωπαzκής Ένωσης
και του κανονισµού 3577/92 την αποβολή των ναυ-
τεργατών µε συγκροτηµένα δικαιώµατα και την
αντικατάσταση τους µε ναυτεργάτες χαµηλόµι-
σθους ανασφάλιστους χωρίς συνδικαλιστική εκ-
προσώπηση, όσο και την πλειοψηφία της ΠΝΟ για
την υπονοµευτική στάση της στο σύνολο των προ-
βληµάτων των ναυτεργατών. 

Τους προειδοποιήσαµε ότι τα όρια αντοχής
και ανοχής µας λιγοστεύουν, οι ναυτεργάτες δεν
θα δεχθούν εργασία χωρίς δικαιώµατα, ανεργία
χωρίς προστασία, µαζί µε το ταξικό συνδικαλι-
στικό κίνηµα θα συνεχίσουµε τις πολύµορφες
αγωνιστικές κινητοποιήσεις.’’ 

Ποιοι είναι όµως αυτοί που σήµερα ζητάνε από
τα λαzκά στρώµατα να συναινέσουν στην εκτέλεση
των δικαιωµάτων τους για να ξεπεραστεί η κρίση;
Είναι οι ίδιοι (κεφάλαιο, ΠΑΣΟΚ, Ν∆, ΣΥΝ,
ΛΑΟΣ) που το 1992, ψηφίζοντας τη Συνθήκη του
Μάαστριχτ στη Βουλή, παραµύθιαζαν το λαό ότι
η ενιαία ευρωπαzκή αγορά, θα εξασφάλιζε
ευηµερία και σύγχρονα δικαιώµατα στους εργα-
ζόµενους. Είναι οι ίδιοι που το 1995, επιχειρηµα-
τολογώντας υπέρ της ΟΝΕ, υπόσχονταν στο λαό
πως αν πιάσει η Ελλάδα τα κριτήρια της ένταξης,

θα φάµε όλοι µε χρυσά κουτάλια. Τώρα µας στέλ-
νουν στα σούπερ µάρκετ να φάµε τα ληγµένα. 

Αυτοί βέβαια έφαγαν και τρώνε µε χρυσά κου-
τάλια. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι µόνο την
οχταετία 2000–2008, οι 300 εισηγµένες επιχειρή-
σεις στο Χρηµατιστήριο απέσπασαν αστρονοµικά
κέρδη, άνω των 60 δισ. ευρώ, ενώ την περίοδο της
οικονοµικής κρίσης οι ίδιες εταιρείες είχαν κέρδη
10 δισ. ευρώ.  

Το συµπέρασµα είναι αναµφισβήτητο. Η ρι-
ζική αντιµετώπιση του προβλήµατος της ανερ-
γίας µπορεί να γίνει µόνο στα πλαίσια µιας
φιλολαzκής πολιτικής που θα έχει κριτήριο τις
ανάγκες του λαού, απαιτεί ανάπτυξη της Ναυτι-
λίας µε κεντρικό σχεδιασµό και όχι άναρχα και µε
κριτήριο το κέρδος µιας χούφτας εφοπλιστών.
Όσο η οργάνωση της κοινωνίας, της παραγωγής,
των υπηρεσιών στηρίζεται στο κέρδος του κεφα-
λαίου, η ανεργία θα αποτελεί µάστιγα, θα χτυπάει
χιλιάδες οικογένειες. 

Για άλλη µια φορά προβάλλει επιτακτικά ο
άλλος δρόµος ανάπτυξης, της κοινωνικοποίησης
των µέσων παραγωγής. ∆εν είναι ουτοπία, όπως
θέλουν να την παρουσιάζουν οι εκπρόσωποι του
κεφαλαίου, αλλά ο µοναδικός δρόµος επιβίωσης
και προόδου του λαού µας. Τα καράβια, τα εργο-
στάσια να ανήκουν στους εργάτες. Χωρίς αυτούς
δεν µπορούν να λειτουργήσουν. Χωρίς κεφαλαιο-
κράτες µπορούν.  Οι τελευταίοι είναι τα πραγµα-
τικά κοινωνικά παράσιτα. 

Υπάρχουν χρήµατα στο ΚΑΑΝ

Τους προειδοποιούµε: Η οργή µας ξεχειλίζει !

Χορός δις $ σε …δύσκολους καιρούς

Η Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων  Μηχανικών Ε.Ν. (ΠΕΣΜΕΝ) 
µπαίνει σε διαδικασία αρχαιρεσιών, από τις 12 Φλεβάρη και για 10 µέρες.
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Μέτωπα πάλης το επόµενο διάστηµα

Στην εισήγηση που παρουσιάστηκε ο Γ. Πέρρος µέλος της Εκτελεστικής Γραµµα-
τείας του ΠΑΜΕ, αναφέρθηκε µεταξύ άλλων: Η αναδιοργάνωση του ΠΑΜΕ γί-

νεται σε µια περίοδο που προετοιµάζονται µεγάλοι αγώνες και απαιτούν ρωµαλέο και
αποφασιστικό κίνηµα ταξικά προσανατολισµένο, δεµένο γερά σε κάθε µεγάλο τόπο
δουλειάς και κλάδο.

Κίνηµα που να συσπειρώνει και να κινητοποιεί µαζικά συνδικάτα και οργανώσεις
µε υψηλό κύρος στην εργατική τάξη και φόβο για τα µονοπώλια και τους µηχανισµούς
τους. Ένα τέτοιο κίνηµα επιδιώκουµε να αναπτύξουµε και να απαλλάξουµε τις γραµ-
µές της εργατικής τάξης από τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισµό, την ηττο-
πάθεια, τον συµβιβασµό και την υποταγή. Προχωράµε σε αυτήν την κατεύθυνση µε
αισιοδοξία, µε ευθύνη, κριτικά και αυτοκριτικά.

Να αναπτύξουµε τη δράση µας για το εισόδηµα, τις Σ.Σ.Ε, το ασφαλιστικό, φο-
ρολογικό, τους άνεργους, συµβασιούχους. 

Βασικό κριτήριο για µας είναι οι σύγχρονες και πραγµατικές ανάγκες της εργατι-
κής τάξης και ότι µπορούν να ικανοποιηθούν. Η εργατική τάξη πρέπει να ανεβάσει
τις απαιτήσεις της και να απορρίψει τα επιδόµατα αλληλεγγύης και τις παροχές που δι-
αιωνίζουν τη φτώχεια. Να βοηθήσουµε να δυναµώσει στις γραµµές της τάξης µας ότι
η κατάκτηση των αναγκών µας χρειάζεται σύγκρουση και ρήξη µε τις πολυεθνικές,
ρήξη µε τον κυβερνητικό και εργοδοτικό συνδικαλισµό. 

Το ΠΑΜΕ θα βγάλει ένα πλατύ κάλεσµα συσπείρωσης και ταξικής ενότητας µε το
οποίο θα απευθυνθούµε πλατιά στην εργατική τάξη, θα την καλούµε σε συσπείρωση
και πάλη µαζί µε τις δυνάµεις του ταξικού κινήµατος, καθώς και ενιαίο κάλεσµα για
τη µάχη των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας.

Η εργατική τάξη έχει µπροστά της µια συνδυασµένη οµοβροντία αντιλαzκών µέ-
τρων σε όλους τους τοµείς που αφορούν την εργατική λαzκή οικογένεια σε συνδυασµό
µε µια προπαγάνδα πρωτόγνωρης έκτασης και έντασης ώστε να εξασφαλίσουν αν όχι
τη στήριξη τουλάχιστον την ανοχή της εργατικής τάξης. 

Η απεργία στις 17 ∆εκέµβρη, το σύνολο της δράσης µας, ο αµείλικτος πόλεµος σε
βάρος µας δείχνουν ότι τους δυσκολεύουµε ότι δεν είναι και δεν ήταν ποτέ ανίκητοι.

Από τις τελευταίες εξελίξεις επανέρχονται και επαναβεβαιώνονται βασικά συ-
µπεράσµατα που έχουµε συζητήσει µε αφορµή την οικονοµική κρίση. Το πιο βασικό
είναι ότι δεν υπάρχει φιλολαzκή έξοδος από την κρίση και ότι αυτή αποκάλυψε όσο
ποτέ άλλοτε τα όρια του καπιταλισµού. Γι’ αυτό και η ένταση της δράσης του κινήµα-
τός µας, των ταξικών Συνδικάτων της εργατικής τάξης για την αντιµετώπιση των συ-
νεπειών της καπιταλιστικής κρίσης και συνολικά των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων
(π.χ. στο εισόδηµα, τις απολύσεις, την καταστολή κλπ.) όχι µόνο δεν πρέπει να “κρύ-
βει”, απεναντίας είναι ανάγκη να “φωτίζει” την αναγκαιότητα, τη ρεαλιστικότητα, τη
δυνατότητα και την ωφέλεια για την εργατική τάξη του άλλου δρόµου ανάπτυξης.

Η συζήτηση µέσα στα Συνδικάτα από τα “πάνω” έως τα “κάτω” για το ποια ανα-
πτυξιακή πρόταση µπορεί να δώσει λύση στα ζωτικά προβλήµατα της εργατικής τάξης,
να αξιοποιήσει δυνατότητες για ικανοποίηση των λαzκών αναγκών πρέπει να γενι-
κευτεί, να γίνει το “κύριο“ στοιχείο της δράσης των Συνδικάτων. 

Τι σηµαίνει ενίσχυση του ΠΑΜΕ

Οι αλλαγές και οι συνέπειες που έφεραν οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις και ει-
δικά στις εργασιακές σχέσεις προκάλεσαν νέες δυσκολίες στο συνδικαλιστικό κί-

νηµα και τους αγώνες της εργατικής τάξης, όξυναν ακόµα περισσότερο την αναντιστοιχία
της δοµής του συνδικαλιστικού κινήµατος σε σχέση µε τη νέα παραγωγική βάση που ανα-
πτύσσεται.

Το ΠΑΜΕ πρέπει να αντιστοιχηθεί σε αυτές τις εξελίξεις. Η οργάνωση της πάλης
ιδιαίτερα σε συνθήκες όξυνσης της επίθεσης στη ζωή της εργατικής τάξης απαιτεί µε-
γαλύτερη ευθύνη, ικανότητα και φροντίδα. Να ανέβει η πολιτικο-ιδεολογική παρέµ-
βαση. Ιδιαίτερα εκεί που οι δυνάµεις του ΠΑΜΕ είναι µειοψηφία, να αντιµετωπίζουµε
τα εµπόδια που βάζει ο κυβερνητικός και εργοδοτικός συνδικαλισµός, διάφορα επι-
χειρήµατα κλπ. 

Το κύριο ζήτηµα την περίοδο αυτή είναι να βρισκόµαστε µπροστά στην οργάνωση
της πάλης, βασικά στους χώρους εργασίας. Να µην υποβαθµίζουµε κανένα πρόβληµα.
Να µην αφήνουµε έδαφος κενό για να το καλύπτουν οι άλλες δυνάµεις. Να υπάρχει
πλήρης ετοιµότητα, γιατί υπάρχει πιθανότητα λόγω της απότοµης όξυνσης των προ-
βληµάτων, να ξεσπάνε κινητοποιήσεις. Τα όποια προβλήµατα πρέπει να γίνονται υπό-

θεση όλου του κλάδου, ευρύτερα όλων των εργαζοµένων».
Στις 9 Γενάρη 2010 πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα, συνεδρίαση της Πανελλα-

δικής Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΑΜΕ µε σύνθηµα «Οργάνωση, ανασύνταξη,
αντεπίθεση», µε την συµµετοχή πάνω από 300 συνδικαλιστές από κάθε κλάδο και
περιοχή της χώρας ανέδειξαν διδάγµατα και αγώνες που συγκεντρώνει η εργατική
τάξη µε την πρωτοπόρα παρέµβαση του ΠΑΜΕ.

Ο σαρωτικός χαρακτήρας της επίθεσης κεφαλαίου - ΕΕ - κοµµάτων του ευρω-
µονόδροµου, ο επικίνδυνος ρόλος των δυνάµεων του εργοδοτικού και κυβερνητικού
συνδικαλισµού, αλλά και οι δεσµοί, η καταξίωση που κερδίζει το ΠΑΜΕ σε όλο και
πλατύτερα τµήµατα εργαζοµένων, η απαιτητικότητα µε την οποία εντείνεται η δράση
του για να ανέβει ο πήχης των απαιτήσεων της εργατικής τάξης και να αντιστοιχη-
θεί η παρέµβαση και λειτουργία του ΠΑΜΕ µε το ύψος των σύγχρονων αναγκών της
ταξικής πάλης επιβεβαιώνουν ότι δεν πρέπει να πάει χαµένο ούτε λεπτό. Η σκληρή
µα καρποφόρα απεργιακή µάχη στις 17 ∆εκέµβρη.

Σ' αυτή την κατεύθυνση το επόµενο διάστηµα ειδικό βάρος αποκτά:
- Η δουλειά για την οργάνωση όλων των εργαζοµένων στα συνδικάτα, µε επιµονή

στους µετανάστες, τις γυναίκες, τους νέους, όσους δουλεύουν µε ελαστικές µορφές
απασχόλησης. Ουσιαστική και ολόπλευρη ενίσχυση των δεσµών των συνδικάτων µε
τα µέλη τους. 

- Η ιδεολογικοπολιτική θωράκιση των δυνάµεων του ΠΑΜΕ για την οποία θα λη-
φθούν διάφορα µέτρα, όπως η έκδοση διαφωτιστικού εντύπου του ΠΑΜΕ. 

- Η όξυνση του µετώπου µε τις δυνάµεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συν-
δικαλισµού και ως προς τα µέτρα και ως προς τα επιχειρήµατα. 

- Η ένταση και ανάπτυξη επαφών µε συνεργαζόµενες δυνάµεις (σωµατεία, συν-
δικαλιστές), η στοχοπροσηλωµένη παρέµβαση και για την αξιοποίησή τους. 

- Η ενίσχυση της παρέµβασης κατά κλάδο, η ενίσχυση των κλαδικών συνδικάτων
και η ίδρυση νέων. ∆ιαµόρφωση υποδοµών για την παρακολούθηση των εξελίξεων,
τον εµπλουτισµό των θέσεων του ΠΑΜΕ κλπ. 

- Η ανάδειξη των τοπικών Γραµµατειών και κλαδικών επιτροπών του ΠΑΜΕ σε
ζωντανά κύτταρα βοήθειας των συνδικάτων, χρειάζεται συντονισµός κατά κλάδο, βιο-
µηχανική ζώνη, όµιλο κλπ. 

- Η ενίσχυση των Γραµµατειών Μεταναστών, Νεολαίας, Γυναικών, Υγιεινής και
Ασφάλειας του ΠΑΜΕ. 

- Η έγκαιρη και έµπρακτη έκφραση αλληλεγγύης σε τµήµατα εργαζοµένων που
βρίσκονται σε κινητοποιήσεις, η αντιµετώπιση συντεχνιακών λογικών.

-  Ξεχωριστή σηµασία αποκτά η παραπέρα ανάπτυξη των διεθνών σχέσεων, η ενί-
σχυση και αξιοποίηση του προλεταριακού διεθνισµού, θεµελιακής αρχής για το τα-
ξικό εργατικό κίνηµα. 

- Η προώθηση της κοινωνικής συµµαχίας της εργατικής τάξης, της µικροµεσαίας
αγροτιάς, των αυτοαπασχολουµένων της πόλης. Ανάλογες πρωτοβουλίες θα ληφθούν
και µπροστά στις κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν οι αγρότες.

- Επίσης, το ΠΑΜΕ θα προετοιµάσει εκδήλωση µπροστά στη συµπλήρωση 100
χρόνια από την καθιέρωση της 8ης Μάρτη ως Μέρας πάλης για τα δικαιώµατα των γυ-
ναικών.

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  του ΠΑΜΕ
«Οργάνωση, ανασύνταξη, αντεπίθεση»

Την ώρα που το ΝΑΤ έχει φτάσει σε φάση χρεοκοπίας, µε δυσκολία καταβάλει
τις συντάξεις, η καταβολή των εφάπαξ καθυστερεί για πάνω από δύο χρόνια

και υπονοµεύονται συνολικά τα κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώµατα των ναυτεργα-
τών, οι  εφοπλιστές µε το αέρα της φιλοεφοπλιστικής πολιτικής ΠΑΣΟΚ και Ν∆
εξασφαλίζουν έγγραφα µη οφειλών από το ΝΑΤ, ενώ χρωστούν εκατοµµύρια
ευρώ!

Η περίπτωση της «Ναυτιλιακής Εταιρείας Λέσβου» ΝΕΛ είναι χαρακτηριστική
για τον τρόπο που κλέβουν οι εφοπλιστές το ΝΑΤ αποθρασυµένοι από την αντια-
σφαλιστική, αντιλαRκή πολιτική διαχρονικά των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Ν∆.

Συγκεκριµένα η εταιρεία αυτή «ανενόχλητη» εκτελεί µία σειρά νοµικές πρά-
ξεις που έχουν σχέση µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς, όπως αλλαγή προέδρων, δι-
ευθυνόντων συµβούλων, µετόχων κ.ά., χωρίς να έχει εξοφλήσει πρώτα, όπως
απαιτεί ακόµα και αυτή η εκτρωµατική νοµοθεσία, τις οφειλές της που είναι δε-
κάδες εκατοµµύρια ευρώ, προς το ΝΑΤ!

Από έλεγχο ορκωτών λογιστών στην εταιρεία το 2005, διαπιστώθηκε ότι εµ-
φάνιζε στα έσοδά της και το ποσό των 7.074.720 ευρώ, το οποίο ήταν από κρα-
τήσεις για το Κεφάλαιο Ασφάλισης Επιβατών και Οχηµάτων (ΚΑΕΟ), που δεν τις
είχε αποδώσει το ΝΑΤ. Σε παραπέρα έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία είχε απο-
κρύψει και το ποσό των 16.000.000 ευρώ τα οποία επίσης έπρεπε να είχαν απο-
δοθεί στο ΚΑΕΟ από το 1998! 

Οι οφειλές αυτές, βεβαιωµένες από την Εφορία, όχι µόνο δεν εισπράχτηκαν
ποτέ από το ΝΑΤ, κατά παράβαση του νόµου, αλλά οι υπηρεσίες του ΝΑΤ και η
πλειοψηφία της διοίκησης του Ταµείου συνεχίζουν µέχρι και σήµερα, αυθαίρετα,
να παρέχουν κάθε είδους «διευκολύνσεις» στους εφοπλιστές, που εναλλάσσονται
στο προεδρείο της ΝΕΛ, όπως στον Απ. Βεντούρη πρόεδρο της Ένωσης Επιχει-
ρήσεων Ναυτιλίας (πρώην Ακτοπλο!ας) και µέχρι το ∆εκέµβρη πρόεδρο της ΝΕΛ,
εκδίδοντας αυθαίρετα «πλασµατικά» έγγραφα µη οφειλής και κάνοντας διακανο-
νισµούς, για να συνεχίζουν «απρόσκοπτα» τις εφοπΛηστρικές τους δραστηριότη-
τες.

Τελευταίος διακανονισµός που προωθείται υπέρ της ΝΕΛ και συζητήθηκε στο
∆.Σ. του ΝΑΤ στις 12 Γενάρη είναι για τα πλοία «ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ Ι» και «ΜΥ-
ΤΙΛΗΝΗ» και  αφορά οφειλές ύψους 600.000 ευρώ, ενώ όσον αφορά τις συνολι-
κές οφειλές της εταιρείας κανένας δεν γνωρίζει πόσες είναι σήµερα. 

Κάλεσµα ταξικής συστράτευσης-ενότητας
Η ενίσχυση του ΠΑΜΕ και της αλλαγής του συσχετισµού συνδέεται µε:

Συνεισφορά στο διεθνές κίνηµα

Επίσης στη σύσκεψη παρέµβαση µεταξύ
άλλων συνδικαλιστών έκανε και ο Θ.

Ευαγγελάκης γραµµατέας της Ν.Σ.Κ.
αναφέροντας µεταξύ άλλων ότι: Θα σας
µεταφέρουµε έτσι όπως το λένε οι ναυ-
τεργάτες «αν δεν ήταν το ΠΑΜΕ θα µας
είχαν τσακίσει». Η ταξική αλληλεγγύη
έχει µείνει ανεξίτηλη στις συνειδήσεις
των ναυτεργατών σε µεγάλους κορυφαί-
ους αγώνες που έχουµε δώσει την τελευ-
ταία δεκαετία, µε παρεµβάσεις του
αστικού κράτους των µηχανισµών του στην
προσπάθεια να πνίξουν κάθε µορφή
αγώνα και να επιβάλλουν µε την βία και
την τροµοκρατία, την θέλησή τους, την πο-
λιτική τους, που δεν είναι άλλη από την
µοιρολατρία και υποταγή της εργατικής
τάξης για την επιβολή της αντιλαzκής πο-
λιτικής τους.

Αυτή πιστεύουµε είναι η σηµαντικό-

τερη συµβολή του ΠΑΜΕ στην εργατική
τάξη, τους εργαζόµενους σε στεριά και
θάλασσα, είναι η ελπίδα, η ζωοδότρα δύ-
ναµη  που δεν µπορεί να πνίξει το κεφά-
λαιο. Όσοι ναυτεργάτες, εργαζόµενοι
βρέθηκαν στην απεργία στις 17 ∆εκέµβρη
στο λιµάνι του Πειραιά, κατανόησαν τι ση-
µαίνει σχέδιο, συνειδητή στράτευση, απο-
φασιστικότητα, πειθαρχία, ταξική
αλληλεγγύη, γιατί το κύρος και η εµπιστο-
σύνη στις δυνάµεις του ΠΑΜΕ, καθηµε-
ρινά επιδρά στις συνειδήσεις των
εργαζοµένων. Οι αγώνες του ΠΑΜΕ µε-
τατρέπονται σε σχολείο της ταξικής πάλης.

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν µε τη συ-
µπλήρωση της Πανελλαδικής Συντονιστι-
κής Επιτροπής και της Εκτελεστικής
Γραµµατείας µε νέα µέλη, στο πλαίσιο της
αναδιοργάνωσης και ολόπλευρης ενίσχυ-
σης του ΠΑΜΕ.

- Το κέρδισµα µαζών - εργαζοµένων
µε την άλλη πρόταση ανάπτυξης. 

- Την είσοδο στην ταξική πάλη των
νέων εργαζοµένων και νέων τµηµάτων
της εργατικής τάξης. 

- Πρωτοβουλίες αγωνιστικές χειρα-
φετηµένες από εργοδότες - κυβέρνηση -
εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλι-

σµό. 
- Κοινή δράση µε κοινά αιτήµατα και

στόχους µε τους αυτοαπασχολούµενους,
τους µικρούς βιοτέχνες και εµπόρους, τη
φτωχή αγροτιά.

- Συντονισµός και κοινή δράση για
την ενίσχυση του ταξικού πόλου στην Ευ-
ρώπη και σε όλο τον κόσµο.

Το ΠΑΜΕ, ως µέλος της Παγκόσµιας Συνδικαλιστικής Οµοσπον-
δίας (ΠΣΟ), απευθύνει κάλεσµα προς τις Οµοσπονδίες, τα Εργα-

τικά Κέντρα, τα Σωµατεία και όλους τους εργαζόµενους να
συµµετέχουν και να στηρίξουν τις προσπάθειές της για έµπρακτη

στήριξη και αλληλεγγύη στο δοκιµαζόµενο λαό της ΑJτής.
Καλεί τα συνδικάτα και τους εργαζόµενους να εκφράσουν την αλ-
ληλεγγύη τους στην εργατική τάξη που υποφέρει, µε την κατάθεση
χρηµάτων από το υστέρηµά τους. Ο ειδικός τραπεζικός λογαρια-

σµός που έχει ανοίξει η ΠΣΟ για το σκοπό αυτό είναι:
ΕΘΝΙΚΗ  ΤΡΑΠΕΖΑ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Αριθµός λογαριασµού 146/761816-63
Τενές Χαράλαµπος, Σιούλα Ρουδάµα,  Πέρρος Γεώργιος

ΠΑΜΕ έµπρακτη αλληλεγγύη στην ΑHΤΗ

Με σηµαία την πολιτική της ΕΕ – ΠΑΣΟΚ - Ν∆ και των άλλων κοµµά-
των του ευρωµονόδροµου, ο όµιλος Grimaldi, αξιοποιώντας την

κρίση, εντείνει την επίθεση σε βάρος των εργασιακών δικαιωµάτων των
εργαζοµένων στεριάς και θάλασσας, για να προστατεύσει την κερδοφο-
ρία του.

∆ραστική µείωση του προσωπικού, χτύπηµα στα εργασιακά δικαιώ-
µατα και στη Συλλογική Σύµβαση Εργασίας του κλάδου των ναυτιλιακών
υπαλλήλων, είναι ορισµένα από τα αντεργατικά µέτρα που προωθούνται
σε βάρος των εργαζοµένων της εταιρείας Μινωικές Γραµµές από τον µε-
γαλοµέτοχό της, τον όµιλο Grimaldi. Αρχές Γενάρη απολύθηκαν τρεις
εργαζόµενοι και σύµφωνα µε τις ανακοινώσεις της εταιρείας προς το
προσωπικό, έχουν προγραµµατιστεί άλλες 40, µε τη µέθοδο των «οικει-
οθελών αποχωρήσεων», που θα είναι αποτέλεσµα εκβιασµών, όπως µε-
τατροπή, που έχει ανακοινωθεί, των συµβάσεων των εργαζοµένων, σε
συµβάσεις παροχής υπηρεσιών!

Τα όσα προωθούνται σε βάρος των υπαλλήλων των Μινωικών Γραµ-
µών, είναι συνέχεια αυτών που έχει εφαρµόσει ο όµιλος Grimaldi, στα κα-
ράβια που εκτελούν τη γραµµή Πάτρα - Ιταλία όπως το «CRUISE
EUROPA», όπου κυριαρχεί η µαύρη ανασφάλιστη εργασία και προαναγ-
γέλλει τα όσα προετοιµάζουν οι εφοπλιστές συνολικά στα επιβατηγά
πλοία και στα ακτοπλοRκά.

∆ιευκολύνσεις προς τον όµιλο Grimaldi, προσφέρουν απροκάλυπτα
οι γνωστές για τις υπηρεσίες τους προς το εφοπλιστικό κεφάλαιο συµ-
βιβασµένες πλειοψηφίες της ΠΝΟ και του ΠΑΣΕΝΤ, που συναποτελούν
οι παρατάξεις της ΠΑΣΚΕ,  της ∆ΑΚΕ και της ΑΠ  του ΣΥΝ-ΣΥΡΙΖΑ, η
οποία στην ΠΝΟ το παίζει εσωτερική «αντιπολίτευση» ενώ στον ΠΑΣΕΝΤ
δεσπόζει κατέχοντας τη θέση του Προέδρου.

Ενδεικτικό της «δράσης» των υποταγµένων αποτελεί το εξής γεγο-
νός: Σύµφωνα µε καταγγελίες εργαζοµένων των Μινωικών Γραµµών, 30
περίπου εργαζόµενοι, αντί για την ΣΣΕ του κλάδου, έχουν υπογράψει
ιδιωτικό συµφωνητικό µε τη διοίκηση. Αυτή η πλειοψηφία, αντί να απαι-
τήσει την εφαρµογή της ΣΣΕ, ...ερευνά αν το ιδιωτικό συµφωνητικό είναι
νόµιµο!

G  R  I  M  A  L  D  I    -   Μ  Ι  Ν  Ω  Ι  Κ  Ε  Σ  
Επίθεση κατά  υπαλλήλων  και  ναυτεργατών

Με τη διαδικασία του «κατεπείγοντος» και σε µία και µόνη συνε-
δρίαση ψηφίστηκε την Τρίτη 19 Γενάρη από την κυβερνητική πλει-

οψηφία των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ το νοµοσχέδιο που αυξάνει τους
αντιλαRκούς έµµεσους φόρους στα τσιγάρα και τα ποτά και επαναφέ-
ρει τη φορολογία στις µεταβιβάσεις των γονικών παροχών.

Ενδεικτικό του ταξικού χαρακτήρα του νοµοσχεδίου είναι και το ότι
η µεταβίβαση µετοχών φορολογείται σκανδαλωδώς µόλις κατά έξι τοις
χιλίοις (!), ενώ η µεταβίβαση του ακινήτου κατά 5 έως 10%. Έτσι εάν
ένας πατέρας δώσει στο παιδί του για παράδειγµα 10.000 ευρώ θα
πληρώσει φόρο 1.000 ευρώ, ενώ εάν µεταβίβαζε µετοχές ίδιας αξίας
θα πλήρωνε φόρο 60 ευρώ (!!!).

Η λεηλασία του ΝΑΤ συνεχίζεται
µε πρότυπο ασυδοσίας τη «ΝΕΛ»

Ψηφίστηκαν νέα χαράτσια

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΕΣ ΤΟΥ
ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ….

Συνάδελφοι Ναυτεργάτες,
Η πλειοψηφία της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΝΟ στη συνεδρίαση της στις

22 Γενάρη 2010, µε προεξέχοντα τον Γραµµατέα της Ένωσης Ναυτών, αρνιότανε
να δεσµευτεί για την µορφή, το περιεχόµενο και την ηµέρα καθορισµού απεργίας,
παρά το ότι σε ανοικτή επιστολή της Ένωσης Ναυτών (18/01/2010) καταγγέλλει
«Οι ηγεσίες σε ΓΣΕΕ – Α∆Ε∆Υ – ΠΝΟ – ΕΚΠειραιά πρέπει επιτέλους να αφου-
γκραστούν την οργισµένη φωνή των εργαζοµένων, να αλλάξουν την τακτική τους
και να προσανατολιστούν σταθερά στην υπεράσπιση των δικαιωµάτων της εργα-
τικής τάξης και γενικότερα των εργαζοµένων που εκπροσωπούν».

Θαυµάστε συνέπεια λόγων και έργων των στελεχών της Αυτόνοµης Παρέµ-
βασης!!!

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ Ε.Ε. ΠΝΟ ΣΤΙΣ 22/01/2010

κ. ΤΣΙΜΠΟΓΛΟΥ(Πρόεδρος ΠΕΜΕΝ): Απ’ότι βλέπω δεν συµφωνεί η πλειοψηφία
για τις 10/2. Έχετε πρόταση; ∆εν άκουσα, µιλάω ειδικά στην ΠΕΝΕΝ. Η ΠΕΝΕΝ
ασκεί κριτική σε όλες τις δευτεροβάθµιες, τριτοβάθµιες οργανώσεις αλλά άκουσα
ότι στις 10/2 δεν κάνει απεργία. Τι κάνουµε για την επίλυση των προβληµάτων; ∆εν
άκουσα. Τι λέει η ΠΕΝΕΝ;

κ. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ(Γραµµατέας ΠΕΝΕΝ): Οποιαδήποτε απόφαση παρθεί για απερ-
γία την ψηφίζουµε, αλλά να την αποφασίζουµε εµείς. ∆εν είναι φτιαγµένοι, έτοιµοι
στην Ηγουµενίτσα για κινητοποίηση. Όµως να πάµε και Κόρινθο και Ηγουµενίτσα
και Πάτρα.

κ. ΤΣΙΜΠΟΓΛΟΥ: Πανελλαδική απεργία προτείνετε; Πες, πες για ηµεροµηνία συ-
γκεκριµένα.

κ. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Τι, παίζουµε; Στα πλαίσια της ΠΝΟ ψηφίζουµε ότι ψηφίζει η
πλειοψηφία. Απεργία, να πάρει απόφαση η ΠΝΟ. Όποια ηµεροµηνία θέλετε βάλτε.
Μόνοι µας, δεν θέλουµε άλλους.

κ. ΠΑΠΠΑΣ: Άρα το ΠΑΜΕ δεν το θέλετε.

κ. ΤΣΙΜΠΟΓΛΟΥ: Για τις 10/2 συµφωνείς;

κ. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι. Μόνοι µας ναι.

κ. ΤΣΙΜΠΟΓΛΟΥ: Το θράσος και η υποκρισία έχουν και όρια. ∆ηλαδή δεν θέλετε
την βοήθεια και άλλων εργατικών ενώσεων;

κ. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Γενική απεργία όταν αποφασίσει ηµεροµηνία η ΠΝΟ. Όχι στις
10/2.

κ. ΤΣΙΜΠΟΓΛΟΥ: Χατζηαβάτες του συνδικαλιστικού κινήµατος είστε…………….

Τα σωµατεία ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ – ΠΕΣ/ΝΑΤ, οι δυνάµεις της Ναυ-
τεργατικής Συνδικαλιστικής Κίνησης, του ΠΑΜΕ, καλούν τους ναυτεργάτες, τους
εργαζόµενους, στην συνέχιση του αγώνα, µετά την µεγαλειώδη απεργία στις 17
∆εκέµβρη, να οργανώσουµε καλύτερα τις δυνάµεις µας σε κάθε εργασιακό χώρο,
να απαιτήσουν και να συµµετέχουν πλατιά σε ανοικτά διοικητικά συµβούλια, να
διατρανώσουν την απόφαση τους για κλιµάκωση όλων των µορφών αγώνα και
απεργιακών,  στην κατεύθυνση για απεργία στις 10 του Φλεβάρη.

ΟΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ – ΠΕΣ/ΝΑΤ

Στα 35 χρόνια έκδοσής της η «Ν» στάθηκε αταλάντευτα στο πλευρό
των ναυτεργατών, στήριξε τους αγώνες τους, πρόβαλε τις διεκδικήσεις
του ταξικού ναυτεργατικού κινήµατος.

Στο δύσκολο έργο της ενηµέρωσης για τα προβλήµατα που µας απα-
σχολούν, η «Ν» χρειάζεται τη συνδροµή όλων των ναυτεργατών, των συ-
νταξιούχων, των σπουδαστών.

Η «Ν», που γράφετε και τυπώνεται από τα χέρια και τον ιδρώτα των
ναυτεργατών, δεν έχει άλλους πόρους εκτός από το υστέρηµα των ναυ-
τεργατών.

Για εγγραφές, συνδροµές, ενισχύσεις, καταγγελίες µπορείτε να απευ-
θύνεστε στα τηλέφωνα της εφηµερίδας ή να περνάτε από τα γραφεία της
«Ν».

Η Συντακτική Επιτροπή

∆ιαβάζετε, γράφετε, ενισχύετε τη «Ν»

Για τον ρόλο και την δράση  στο διε-
θνές συνδικαλιστικό κίνηµα αναφέρ-

θηκε ο Γ.Γ της ΠΣΟ, Γ. Μαυρίκος
λέγοντας: Πολλοί ξέρουν τη σηµασία που
έπαιξε η αλληλεγγύη που εξέφρασε το
εργατικό κίνηµα της Ελλάδας στο λαό
του Βιετνάµ, της Κορέας κτλ. Εκείνη την
εποχή το κίνηµά της έπαιρνε και έδινε
αλληλεγγύη. Το ότι πολλοί αγωνιστές
βγήκαν ζωντανοί από τα κολαστήρια της
Μακρονήσου, της Γυάρου είχε να κάνει
και µε την έκφραση της αλληλεγγύης και
του διεθνισµού. Στο βαθµό που χτίζουµε
κλαδικά συνδικάτα, ταξικά, γερά, είναι
µεγάλη η συνεισφορά µας στο διεθνές κί-
νηµα. ∆ε µπορεί να είσαι εδώ στο µηδέν
και έξω να κάνεις τον καµπόσο. 

Κυρίαρχο ζήτηµα είναι τι περιεχό-
µενο δίνουµε στο διεθνισµό. Ειδικά σε
συνθήκες κρίσης είναι ακόµα πιο σηµα-
ντική η έκφραση αλληλεγγύης. Όµως, µε
σαφή αντιιµπεριαλιστική, αντιµονοπω-
λιακή, αντικαπιταλιστική κατεύθυνση, µε
διαρκές µέτωπο ενάντια τη σοσιαλδηµο-
κρατία και το ρεφορµισµό. Για µας ο Τσε
συµβολίζει την ένοπλη πάλη ενάντια στην
αστική τάξη, το σοσιαλισµό, την Κούβα.
∆εν είναι σουβενίρ. Σ’ αυτή την κατεύ-
θυνση δουλεύει και η ΠΣΟ, σηµειώνο-
ντας θετικά βήµατα κόντρα στους
σχεδιασµούς του ιµπεριαλισµού να την
αποδυναµώσει. Από το Γενάρη του 2006
63 νέες κλαδικές και τοπικές συνδικαλι-
στικές οργανώσεις ήρθαν σ’ αυτήν.

Πολύτιµη η πείρα των ναυτεργατών
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