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Στις συνθήκες της καπιταλιστικής κρίσης
που το κεφάλαιο και οι πολιτικοί του

εκπρόσωποι γίνονται συνεχώς και πιο επι-
θετικοί, κάθε ναυτεργάτης, κάθε εργαζό-
µενος αναλαµβάνει µεγάλες ευθύνες.
Ευθύνες για την οργάνωση και τη συµµε-
τοχή στους ταξικούς αγώνες για να συµ-
βάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη ενός
µαζικού, καλά οργανωµένου κινήµατος
που θα προβάλλει ισχυρή αντίσταση για

την αποτροπή νέων αντεργατικών µέτρων
και θα διεκδικεί στόχους πάλης που αντα-
ποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των
εργατικών - λαwκών οικογενειών.

Σε σύγκρουση µε το εφοπλιστικό κεφά-
λαιο και γενικότερα την πλουτοκρατία, σε
σύγκρουση µε την κυβέρνηση και τα κόµ-
µατα που υπηρετούν τα συµφέροντα των
καπιταλιστών, σε σύγκρουση µε την Ευρω-
παwκή Ένωση που πρωτοστατεί στην επι-
βολή αντεργατικών µέτρων.

Η αναµονή, ο εφησυχασµός, η υποχώ-
ρηση, η ταλάντευση διαµορφώνουν πολύ
επικίνδυνες συνθήκες τις οποίες αξιοποι-

ούν οι εφοπλιστές και οι άλλοι πλουτοκρά-
τες για να χτυπήσουν τους ναυτεργάτες
και τους άλλους εργαζόµενους, για να κα-
ταργήσουν κι αυτά τα δικαιώµατα που απέ-
µειναν από την πολύχρονη αντεργατική
επίθεση, την αντεργατική πολιτική της Ν.∆.
και του ΠΑΣΟΚ. 

Υπάρχουν πολύ θετικά στοιχεία στην
ανάπτυξη της πάλης, στοιχεία που δείχνουν
τη δύναµη του ταξικού αγώνα, την αποτελε-

σµατικότητα της συνάντησης των ναυτεργα-
τών και των άλλων εργαζοµένων µε τις
δυνάµεις του ΠΑΜΕ ,της ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΣ
ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, των ταξικών
συνδικάτων ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ και
των αγωνιστικών συνδυασµών στα άλλα σω-
µατεία.

Το παράδειγµα των πολύµηνων αγωνι-
στικών κινητοποιήσεων στην ΑκτοπλοZα είναι
χαρακτηριστικό.

Τα σωµατεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ,
µε τη στήριξη των αγωνιστικών συνδυασµών
στα κλαδικά σωµατεία, µε συνεχής παρεµ-
βάσεις σε κάθε κατεύθυνση, µε ουσιαστική

συζήτηση µέσα στα καράβια µε τους συνά-
δελφους ναυτεργάτες, συνέβαλλαν στη δια-
µόρφωση των συνθηκών που επέτρεψαν την
οργάνωση σηµαντικών αγώνων ενάντια στην
εφοπλιστική επιθετικότητα, κατακτώντας σε
πολλές περιπτώσεις την καταβολή των
δεδουλευµένων, την προστασία του δικαιώ-
µατος δουλειάς και την αποτροπή αντεργα-
τικών µέτρων.

Η πείρα που αποκτήθηκε στις κινητοποι-
ήσεις των ταξικών συνδικάτων και των ναυ-
τεργατών στα πλοία της εταιρείας GA
FERRIES του εφοπλιστή Αγούδηµου, η
πείρα του αγώνα στο πλοίο «Σαρδηνία
Βέρα», του εφοπλιστή Σπανού, στο πλοίο
«Ταξιάρχης» του εφοπλιστή Απ. Βεντούρη
και στα άλλα πλοία είναι πολύτιµη.

Με πολλές µορφές, µε απεργία,
επίσχεση εργασίας αποφασιστικά και ξε-
περνώντας  τις  εργοδοτικές  απειλές, την
υπονοµευτική στάση  του Υπουργείου  Εµπο-
ρικής ναυτιλίας και  της πλειοψηφίας της
ΠΝΟ, οι ναυτεργάτες ανάγκασαν τους εφο-
πλιστές να υποχωρήσουν, κατέκτησαν να
ικανοποιηθούν αρκετά αιτήµατα.

Η συνεπής στάση του ταξικού συνδικα-
λιστικού κινήµατος έφερε αποτελέσµατα σε
σηµαντικούς αγώνες, σε εργοστάσια, σε επι-
χειρήσεις.

Είναι µεγάλης σηµασίας ο αγώνας των
εργαζοµένων και του ταξικού συνδικάτου
στο εργοστάσιο «ΓΙαπουτσάνης». Με κινητο-
ποίηση 10 εβδοµάδων και ξεπερνώντας ένα
σωρό δυσκολίες, ανάγκασαν την εργοδοσία
να πάρει πίσω τις εννέα (9) απολύσεις.

Είναι  µεγάλης σηµασίας ο αγώνας των
εργαζοµένων και του  ταξικού συνδικάτου
στο Καζίνο της Πάρνηθας. Μαζικά , οργανω-
µένα όχι µόνο ανάγκασαν την εργοδοσία να
πάρει πίσω τις απολύσεις αλλά την υποχρέ-
ωσαν στην υπογραφή της  Συλλογικής  Σύµ-
βασης  Εργασίας  µε ικανοποιητικούς όρους,
µε αυξήσεις που σπάνε την κυβερνητική πο-
λιτική της λιτότητας και ξεπερνούν κατά
πολύ τους όρους της κατάπτυστης Εθνικής

•Πιλότος για τις άλλες Συµβάσεις 
των ναυτεργατών

Με αυξήσεις – φιλοδώρηµα οι εφο-
πλιστές της ακτοπλοίας συµφώνησαν
µε την πλειοψηφία της ΠΝΟ και έκλει-
σαν την Παρασκευή 3 Ιούλη, µετά από
6 µήνες παζαριών ξεπουλήµατος των
συµφερόντων των ναυτεργατών, την
ΣΣΕ για τα Α/Κ πλοία. Η πλειοψηφία
της διοίκησης της ΠΝΟ κατρακύλησε
στο 4,1% που αντιστοιχεί περίπου σε
1 ευρώ αύξηση την ηµέρα από το 10%
που αρχικά ζητούσε.
Στην αµέσως προηγούµενη συνά-
ντηση 7η κατά σειρά στις 30 Ιούνη και
αφού µε συνεχείς υποχωρήσεις η
πλειοψηφία της διοίκησης της ΠΝΟ
είχε κατέβει στο 5%, οι εκπρόσωποι
των ταξικών δυνάµεων ΠΕΜΕΝ και
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ αποχώρησαν από τη συ-
νάντηση καταγγέλοντας τα άθλια
παζάρια και τις εκφυλιστικές διαδικα-
σίες.

Με αυξήσεις – φιλοδώρηµα επίσης
οι εφοπλιστές των Μεσογειακών –
Τουριστικών συµφώνησαν µε την
πλειοψηφία της ΠΝΟ και έκλεισαν την
Τρίτη 14 Ιούλη την ΣΣΕ στο 4,1%, απε-
µπολώντας ταυτόχρονα όλα τα αιτή-
µατα των ναυτεργατών.

Στα 694,2 ευρώ διαµορφώνεται από
1/1/2009 ο κατώτερος µισθός για
τους ναυτεργάτες στα µεσογειακά
τουριστικά πλοία, όταν ο κατώτερος
µισθός που προβλέπει ακόµα και
η ΕΓΣΣΕ ντροπής της ΓΣΕΕ, από
1/5/2009 είναι 740 ευρώ.
Τα ναυτεργατικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ –
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ προβάλλουν ολόπλευρα
τα προβλήµατα των ναυτεργατών µε
τους άξονες του πλαισίου αιτηµάτων
για:

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

• Κατώτερο µισθό 1400 ΕΥΡΩ, 
κατώτερη σύνταξη 1.120 ΕΥΡΩ, 
συντάξεις στο 80% επί του 
συνολικού ποσού που γίνονται 
κρατήσεις.

• Μέτρα προστασίας των 
ανέργων, 1.120 ΕΥΡΩ επίδοµα
ανεργίας, ο χρόνος ανεργίας να
προσµετράται ως συντάξιµος
χρόνος, ιατροφαρµακευτική 
περίθαλψη. 

• Αποκλειστικά δηµόσια δωρεάν
Υγεία και Παιδεία για όλους.

Σε δελτίο Τύπου που εξέδωσαν στη
συνέχεια τα σωµατεία ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ διαµηνύουν στους ναυτερ-
γάτες ότι «οι εφοπλιστές επιτίθενται
στο σύνολο των δικαιωµάτων» τους.
Παραθέτουν στην κρίση τους την
υπονοµευτική τακτική της ΠΝΟ και
επισηµαίνουν: «Μπροστά στους ναυ-
τεργάτες και το εργατικό κίνηµα
προβάλλει η ανάγκη να αντιµετωπι-
στεί η επιθετικότητα του κεφαλαίου
και η εκφυλιστική πορεία των δυνά-
µεων του εργοδοτικού - κυβερνητι-
κού συνδικαλισµού. Αυτή η τακτική
οδηγεί τους ναυτεργάτες, τους ερ-
γαζόµενους, στο χειρότερο. Την
κρίση να πληρώσει η πλουτοκρατία
που την προκάλεσε σε βάρος των
εργαζοµένων». Καλεί τους ναυτεργά-
τες για «οργάνωση µέσα και έξω από
τα καράβια, συντονισµό της δράσης
µε τις ταξικές δυνάµεις στο εργατικό
κίνηµα, ανάπτυξη πολύµορφων και
απεργιακών αγώνων». «Ο δρόµος -
υπογραµµίζουν - ανοίγει για το ερ-
γατικό κίνηµα µε τη µαζική στρά-
τευση και τον αγώνα».

ΠΟΝΤΟΠΟΡΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΠΑΡΩ∆ΙΑ 

ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΠΝΟ

Στην ποντοπόρο ναυτιλία οι εφοπλι-

στές δεν δίστασαν να επικαλεστούν
την οικονοµική κρίση προτείνοντας
µηδενικές αυξήσεις και στη συνέχεια
1%, αναφέρθηκαν στη συµφωνία του
∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO)
που δεν δόθηκε αύξηση για το 2009
και παραµένει από το 2006 η καθή-
λωση του κατώτερου µισθού µε 545 $
για 48 ώρες εργασίας.

Αποκρύπτουν ότι για την πλειοψη-
φία των χαµηλόµισθων – ανασφάλι-
στων – χωρίς συνδικαλιστικά
δικαιώµατα ναυτεργατών στα υπό ελ-
ληνική σηµαία ποντοπόρα πλοία σύµ-
φωνα µε τον όρο 8 του 2687/53 δεν
ισχύουν ούτε και τα ελάχιστα ποσά
που αναφέρονται. Αντίθετα ισχύει ο
µισθός του διεθνούς δουλεµπορικού
κυκλώµατος που τους προµηθεύει µε
ναυτεργατικό δυναµικό χωρίς κανένα
δικαίωµα έχοντας επιβάλλει καθε-
στώς σύγχρονης γαλέρας.

Αποκρύπτουν ότι µε τις διαδοχικές
εγκριτικές πράξεις των µέχρι σήµερα
κυβερνήσεων Ν∆ – ΠΑΣΟΚ, που υπη-
ρετούν την ανταγωνιστικότητα και την
κερδοφορία τους, έχουν αφανιστεί οι
ναυτεργάτες µε συγκροτηµένα δικαι-
ώµατα ενώ ανάλογα µε την χωρητικό-
τητα µε βάση την τελευταία εγκριτική
πράξη του 2007, υπάρχουν 4 - 6 ναυ-
τεργάτες µε Συλλογική Σύµβαση Ερ-
γασίας– ασφάλιση περιλαµβανοµένου
την µόνη θέση που καθορίζεται, του
πλοιάρχου.

Με υποκρισία και εµπαιγµό αρνήθη-
καν στο τραπέζι των διαπραγµατεύ-
σεων αυξήσεις ακόµα και γι’αυτούς
τους ελάχιστους εναποµείναντες ναυ-
τεργάτες ενώ ήταν οι ίδιοι που ένα
χρόνο πριν δήλωναν ότι η κερδοφο-
ρία τους δεν έχει ιστορικό προηγού-
µενο από την εκτίναξη της
ναυλαγοράς τα τελευταία χρόνια και
δεν έβρισκαν ναυπηγεία για νέες κα-
τασκευές πλοίων.

Αµέσως µετά τις ευρωεκλογές, ∆ευτέρα – Τρίτη
8 και 9 Ιούνη, συνεδρίασε στο Λουξεµβούργο

το Συµβούλιο υπουργών Απασχόλησης της ΕΕ.
Βασικό αντικείµενο της συζήτησης ήταν η επι-

τάχυνση των ανατροπών στις εργασιακές σχέσεις,
καθώς και στα συστήµατα Κοινωνικής Ασφάλισης,
Υγείας και Πρόνοιας, προκειµένου το ευρωενω-
σιακό κεφάλαιο να ανασάνει από την κρίση. 

Κι αυτό δεν µπορεί να γίνει µε άλλον τρόπο,
παρά µε το να φτηνύνει ακόµα περισσότερο η ερ-
γατική δύναµη και να ανοίξουν νέοι τοµείς για την
κερδοφόρα δραστηριοποίηση του κεφαλαίου.

Ουσιαστικά οι υπουργοί προετοίµασαν τα
µέτρα που τελικά και καταλήχτηκαν ως αποφάσεις
της Συνόδου Κορυφής των ηγετών των 27 χωρών
της ΕΕ που έγινε στις Βρυξέλλες στις 18 και 19
Ιούνη. Αποφάσεις που αποτελούν γενικευµένη επί-
θεση για ακόµα φθηνότερη εργατική δύναµη.

Κωδικοποιηµένα τα αντιδραστικά µέτρα όπως
καταλήχτηκαν στη  Σύνοδο Κορυφής, είναι:

Για Απασχόληση -
 Μισθούς - Ασφαλιστικό

• Επέκταση των ευέλικτων µορφών εργασίας,
ηµιαπασχόληση, «εύκαµπτα µοντέλα εργασίας και
προσωρινή ρύθµιση του χρόνου απασχόλησης, εν-
δεχοµένως και άλλες µορφές ευελιξίας µέσα στις
επιχειρήσεις», «προσαρµογή» του εργάσιµου χρό-
νου και του µισθού σαν εναλλακτικά µέτρα αντί της
απόλυσης. 

• Μείωση του «µη µισθολογικού» κόστους, ιδι-
αίτερα για τους ανειδίκευτους εργάτες (µείωση
ασφαλιστικών εισφορών της εργοδοσίας κλπ.), µεί-
ωση της διαφοράς αµοιβής των δύο φύλων (συ-
µπίεση των µισθών των ανδρών προς τα κάτω).
Σχεδιάζεται καίριο χτύπηµα στον κοινωνικό χαρα-
κτήρα της Κοινωνικής Ασφάλισης. 

• ∆ιευκόλυνση της ελεύθερης κίνησης των ερ-
γαζοµένων και της ευέλικτης µετάβασης από τη µια
θέση εργασίας σε άλλη θέση. 

• Αύξηση των επενδύσεων στην επανακατάρ-
τιση και πλήρη προσαρµογή της εκπαίδευσης στις
µελλοντικές απαιτήσεις της καπιταλιστικής αγο-
ράς. 

• Εµφαση στη διατήρηση των δεξιοτήτων των
εργαζοµένων που περνούν στην ανεργία στη φάση
της κρίσης και στο ρόλο των δηµόσιων υπηρεσιών
για έγκαιρο προσδιορισµό των δεξιοτήτων που
ζητά κάθε φορά το κεφάλαιο, καθώς και γρήγορη
επανεκπαίδευση των εργαζοµένων. 

• Χορήγηση 19 δισ. ευρώ από το Ευρωπα�κό
Κοινωνικό Ταµείο προς το κεφάλαιο για διατήρηση
θέσεων εργασίας στη διάρκεια της κρίσης. Κάλυψη
των σχετικών δαπανών των κρατών - µελών την πε-
ρίοδο 2009 - 2010 κατά 100% από την Ευρωπα�κή
Επιτροπή. ∆ηµιουργία 5 εκατοµµυρίων θέσεων µα-
θητείας σε όλη την ΕΕ, µε µειωµένες αµοιβές και
δικαιώµατα. 

• Νέες ανατροπές στα κοινωνικοασφαλιστικά
δικαιώµατα των γυναικών και επέκταση του εργά-
σιµου βίου. 

• Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών κατά τη
διάρκεια της συνταξιοδότησης και όχι µόνο στη
διάρκεια του εργάσιµου βίου, όπως ισχύει µέχρι
σήµερα.

Για την Υγεία - Πρόνοια

• Σαρωτικές ανατροπές στα συστήµατα Υγείας
- Πρόνοιας, µε στόχο την ενίσχυση των λεγόµενων

«άτυπων» (ιδιωτικών) δοµών Πρόνοιας, που εξισώ-
νονται µε τις δηµόσιες δοµές, προκειµένου να απο-
τελέσουν το νέο κερδοφόρο πεδίο δράσης
ιδιωτών, ΜΚΟ, «εθελοντικών» και άλλων οργανώ-
σεων.                      

Η εφαρµογή των συγκεκριµένων µέτρων υπη-
ρετεί πολλαπλά τους στόχους των µονοπωλίων:

-- Για ιδιωτικές επενδύσεις και ενίσχυση της επι-
χειρηµατικής δράσης στον τοµέα της Υγείας, που
δίνουν διέξοδο τοποθέτησης υπερσυσσωρευµένων
κεφαλαίων.

-- Για περικοπή των κρατικών δαπανών και µε-
ταφορά της κρατικής ευθύνης παροχής κοινωνικών
υπηρεσιών στις ΜΚΟ, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,
στις δήθεν «Μη Κερδοσκοπικές» εταιρείες, µε επέ-
κταση του λεγόµενου «εθελοντισµού», της απλή-
ρωτης δουλειάς.

-- Για εκµετάλλευση ανειδίκευτου εργατικού δυ-
ναµικού µε τους επαχθέστερους όρους, το οποίο
θα αµείβεται λίγο παραπάνω από το επίδοµα ανερ-
γίας (π.χ., «πρακτικές» νοσοκόµες µε στοιχειώδη
κατάρτιση).

-- Για διευκόλυνση της διατήρησης µισθωτών
γυναικών υψηλότερης ειδίκευσης στην εργασία, µε
τη µεταφορά ενός µέρους της οικογενειακής φρο-
ντίδας (φύλαξη µικρών παιδιών, περιποίηση ηλι-
κιωµένων) στις άτυπες δοµές κοινωνικής µέριµνας
και, φυσικά, σε βάρος του εισοδήµατος της λα�κής
οικογένειας (αµειβόµενη παροχή υπηρεσιών).

-- Για διαχείριση των κοινωνικών οµάδων
ακραίας φτώχειας.

Π.Α.ΜΕ.
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ – ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΑ

ΣΤΑ ΝΕΑ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Με την οργάνωση πλατιών µαζικών συσκέψεων

σε Αθήνα, Θεσ/κη, Πειραιά και µια σειρά ακόµα πό-
λεις της χώρας µε σκοπό την αποτελεσµατική ορ-
γάνωση της πάλης της εργατικής τάξης ενάντια
στις αντεργατικές αποφάσεις της ΕΕ, απάντησε το
ΠΑΜΕ. Πρώτος στόχος πρωτοβουλίες για ενηµέ-
ρωση – εκλαίκευση των αντεργατικών µέτρων. Να
γίνουν κατανοητά από τους εργαζόµενους ο χαρα-
κτήρας και το περιεχόµενο των µέτρων. Άλλωστε

ΚΚΑΑΘΘΕΕ  ΝΝΑΑΥΥΤΤΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΗΗΣΣ  ΝΝΑΑ  ΠΠΑΑΡΡΕΕΙΙ  ΤΤΗΗ
ΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΣΣΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΤΤΑΑΞΞΙΙΚΚΟΟΥΥΣΣ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΕΕΣΣ

ΣΣύύννοοδδοοςς  κκοορρυυφφήήςς  ττηηςς  ΕΕΕΕ

ΤΤΟΟ  ΛΛΟΟΓΓΑΑΡΡΙΙΑΑΣΣΜΜΟΟ  ΤΤΟΟΝΝ  ΣΣΤΤΕΕΛΛΝΝΟΟΥΥΝΝ  ΣΣΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΛΛΑΑΟΟΥΥΣΣ

Η νόθα πλειοψηφία της ΠΝΟ ξεπούλησε τις Συλλογικές Συµβάσεις 
Εργασίας στα Ακτοπλοικά και Μεσογειακά Τουριστικά, 

απεµπολώντας όλα τα αιτήµατα των ναυτεργατών

ΓΓΙΙΑΑ  ΑΑΛΛΛΛΗΗ  ΜΜΙΙΑΑ  ΧΧΡΡΟΟΝΝΙΙΑΑ  11  ΕΕΥΥΡΡΩΩ  ΑΑΥΥΞΞΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΝΝ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΑΑ

Συνέχεια στη σελ. 2

Συνέχεια στη σελ. 2

Σε αγωνιστική ετοιµότητα καλούν τους
ναυτεργάτες τα ταξικά ναυτεργατικά

σωµατεία για τη διάταξη νοµοσχεδίου του
υπουργείου Οικονοµικών που ανοίγει τις
πόρτες του ΝΑΤ στους ιδιώτες.

Ετοιµάζουν την ταφόπλακα του ΝΑΤ και
των ταµείων του, που χτυπούν χρόνια µε
την πολιτική τους οι κυβερνήσεις της Νέας
∆ηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, υπηρετώντας
την ανταγωνιστικότητα και κερδοφορία του
εφοπλιστικού κεφαλαίου, τονίζουν σε δελ-
τίο Τύπου 25 Ιούνη τα ταξικά σωµατεία

ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΠΡΝ (Ρυ-
µουλκά) - ΠΕΣ-ΝΑΤ και προσθέτουν:

Συγκεκριµένα στο άρθρο 24 δίνεται η
δυνατότητα µεταφοράς των πόρων του Κε-
φαλαίου Ασφαλίσεως Επιβατών και Οχη-
µάτων (ΚΑΕΟ) του ΝΑΤ για την πληρωµή
συντάξεων (κύριων και επικουρικών) καθώς
και του Εφάπαξ των ναυτεργατών.

Στη βάση αυτή για να καλυφθεί το κενό
που δηµιουργείται στον τοµέα της Ασφάλι-
σης Επιβατών και Οχηµάτων το νοµοσχέδιο
ανοίγει τον δρόµο της εισβολής των ιδιωτι-

κών ασφαλιστικών οµίλων για
το ξεκλήρισµα των περιουσια-
κών στοιχείων του ΝΑΤ και το
παραπέρα χτύπηµα της ∆ηµό-
σιας Κοινωνικής Ασφάλισης.

Τα ναυτεργατικά σωµατεία
ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ –
ΠΕΠΡΝ – ΠΕΣ/ΝΑΤ καλούν
τους ναυτεργάτες εν ενεργεία
και συνταξιούχους να αντιτα-
χθούν στην αντεργατική διά-
ταξη που υπονοµεύει τα
ασφαλιστικά δικαιώµατα των
ναυτεργατών, να βρίσκονται
σε επαγρύπνηση και ετοιµό-
τητα για να απαντήσουµε στη
γενικευµένη επίθεση του κε-
φαλαίου και των δυνάµεων
του Ευρωµονόδροµου µε πο-
λύµορφους αγώνες.

Ετοιµάζουν την ταφόπλακα του ΝΑΤ

Η είσοδος στον αγώνα περισσότερων συναδέλφων και η συνάντηση τους µε το ταξικό 
κίνηµα θα πολλαπλασιάσει τη δύναµη της εργατικής τάξης στην αναµέτρηση 

µε τους εφοπλιστές, µε τις δυνάµεις του κεφαλαίου.
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Από τη σύνταξη γίνεται γνωστό ότι η ύλη 
του παρόντος φύλλου έκλεισε στις 15/7/09

ΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΝ
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

Συνδροµές
Εσωτερικού ετήσια  Ευρώ 10
Εξωτερικού ετήσια  Ευρώ 50

Πραγµατοποιήθηκε στις 18/5/2009 η Γενική Συνέ-
λευση των Πλοιάρχων. Στην αναµενόµενη συµβι-

βαστική κατεύθυνση κινήθηκε η εισήγηση του
διοικητικού συµβουλίου της ΠΕΠΕΝ επιβεβαιώνοντας
για ακόµα µια φορά το χαρακτήρα αυτού του σωµα-
τίου και το ρόλο που παίζει στο ξεπούληµα του ναυ-
τεργατικού κινήµατος και των αγώνων του,
διευκολύνοντας µε τη στάση του το έργο του µεγά-
λου κεφαλαίου. Για τα αίτια της οικονοµικής κρίσης -
που πλήττει και τον κλάδο µας – δεν αναφέρθηκε τί-
ποτα. Το µόνο που ελέχθη ήταν µόνο ότι «ας ευχη-
θούµε τουλάχιστον να είναι παροδική και να έρθει
γρήγορα η ανάκαµψη». Για την αντιµετώπιση της
ανεργίας βρήκαν ότι είναι λύση το Ταµείο Φτώχιας… 

Με έναν τόνο απαξίωσης και λα�κισµού και µε
συκοφαντίες για τα αποτελέσµατα του αγώνα στους
καταπέλτες και στους δρόµους µε µαζικές συγκε-
ντρώσεις, προσπάθησαν να µηδενίσουν τη στάση των
ταξικών ναυτεργατικών σωµατίων ΠΕΜΕΝ & ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ. Μάταια όµως γιατί η ιστορία άλλα µας δι-
δάσκει…στους δρόµους δίνονται οι µεγάλες µάχες
και οι κατακτήσεις των εργατών έρχονται από την
ενεργή συµµετοχή τους και τη σύγκρουση µε τις δυ-
νάµεις του µεγάλου κεφαλαίου. 

Η ∆ηµοκρατική Αγωνιστική Ενότητα Πλοιάρχων
(∆.Α.Ε.Π.)  µε την παρέµβαση του Γ. Θειόπουλου
έδωσε µια άλλη διέξοδο στην κατεύθυνση της διεκ-
δίκησης και του αγώνα στο πλευρό των ταξικών ναυ-
τεργατικών σωµατείων για ενότητα, συσπείρωση
δυνάµεων, αγώνα ανυπακοής κι απειθαρχίας λέγο-
ντας µεταξύ άλλων τα εξής:

Είναι ανάγκη στη σηµερινή µας συνέλευση να
πούµε λίγα λόγια για την οικονοµική κρίση. Η βαθύ-
τερη αιτία των οικονοµικών κρίσεων είναι η αναρχία

στην παραγωγή, το κίνητρο του καπιταλιστικού κέρ-
δους, η αντίφαση του κοινωνικού χαρακτήρα της πα-
ραγωγής και της ιδιοποίησης των αποτελεσµάτων
της.

Άλλοι παράγουν τον πλούτο δηλαδή και άλλοι τον
συσσωρεύουν. 

Στον δικό µας χώρο ειδικότερα έφερε τον παρο-
πλισµό πολλών πλοίων, µαζικές απολύσεις και µείωση
αποδοχών, µειώσεις θέσεων εργασίας, εντατικοποί-
ηση της εργασίας.

Απλήρωτοι για µήνες ναυτεργάτες, ακόµη και του
δικού µας κλάδου. Παραβιάσεις συλλογικών συµβά-
σεων και οργανικών συνθέσεων.

Από την άλλη µεριά φοροαπαλλαγές και επιδοτή-
σεις εκατοµµυρίων στους εφοπλιστές. Η πρώτη απο-
ρία που γεννάται είναι: Σε περιόδους άνθισης όπως
π.χ. τα τελευταία χρόνια που η κερδοφορία του εφο-
πλιστικού κεφαλαίου άγγιξε την κορυφή είδαµε ου-
σιαστικές αυξήσεις ή µήπως µοιραστήκαµε κάτι από
τα υπέρογκα κέρδη τους; Τώρα γιατί να µοιραστούµε
την κρίση τους;

Έρχεται λοιπόν εδώ και δένει η ειδική έκθεση για
το Σχέδιο Προεδρικού ∆ιατάγµατος (περί προσβά-
σεως επί ελληνικών εµπορικών πλοίων) όπου βάλλε-
ται  και η θέση του πλοιάρχου. Λέει χαρακτηριστικά:
Σύµφωνα µε την απόφαση του ∆ικαστηρίου των Ευ-
ρωπα�κών Κοινοτήτων άρθρο 39, παράγραφος 4, ΕΚ
πρέπει να ερµηνευτεί υπο την έννοια ότι ∆ΕΝ ΠΑΡΕ-
ΧΕΙ στα κράτη µέλη τη δυνατότητα να προβλέπουν
ότι οι θέσεις πλοιάρχου και υποπλοιάρχου των εµπο-
ρικών πλοίων µπορούν να καταλαµβάνονται αποκλει-
στικά από ηµεδαπούς. Μιας και η συνέλευση έχει
απολογητικό χαρακτήρα θα θέλαµε να µας πείτε µε
ποιο τρόπο νοµίζεται ότι θα λυθεί το πρόβληµα της

εξασφάλισης της θέσης του Έλληνα πλοιάρχου στο
∆ικαστήριο των Ευρωπα�κών Κοινοτήτων όπως δη-
λώνεται στο περιοδικό Πλοιαρχική ηχώ, αφού έχουµε
στα χέρια µας δύο αρνητικές απαντήσεις σε δύο ευ-
ρωπα�κές χώρες από το δικαστήριο για το θέµα αυτό.
Και µήπως δεν είναι κορο�δία να ψάχνουµε εκεί να
βρούµε το δίκιο µας, αφού έχει ήδη ξεκινήσει να
εφαρµόζεται και η τέταρτη ελευθερία της διακίνησης
εργαζοµένων του Μάαστριχτ. ∆εν είναι κορο�δία να
περιµένουµε στο µέλλον πλοιάρχους Α’ αφού δεν δια-
σφαλίζονται οι θέσεις Β’ και Γ’. ∆εν είναι κορο�δία να
µαζευόµαστε για να κόψουµε βασιλόπιτες και να δε-
ξιωνόµαστε και να ευλογούµε γένια υπουργών και
εφοπλιστών που έχουν θυσιάσει τους έλληνες ναυ-
τεργάτες και τον κλάδο µας στο βωµό του κέρδους.
∆εν είναι κορο�δία η 4ωρη στάση εργασίας την 1η
Μάη. ∆εν είναι απαράδεκτο πλοίαρχοι να ζητούν στή-
ριξη για να πάρουν τα χρήµατα απλήρωτων µηνών
από άλλα σωµατεία γιατί το δικό µας δεν είναι που-
θενά ενώ η απόσταση από δω µέχρι το λιµάνι είναι 50
µέτρα.

Η ∆.Α.Ε.Π. θεωρώντας τους Πλοιάρχους και γενι-
κότερα όλους τους ναυτεργάτες που είναι πηγές
αστείρευτου πλούτου µέσα από το επάγγελµα που
ασκούν κι όχι ζητιάνους που θα πρέπει να εκλιπαρούν
όπως προτείνει η καθοδηγούµενη από τους εφοπλι-
στικούς κύκλους ηγεσία της ΠΕΠΕΝ για ένα κοµµα-
τάκι ψωµί καλεί τους Πλοίαρχους όλων των τάξεων
να αλλάξουν τον συσχετισµό των δυνάµεων µέσα στο
σωµατείο τους και να συµπαραταχθούν µε τη
∆.Α.Ε.Π. Σας καλούµε να αποµονώσετε κάθε προ-
σπάθεια απαξίωσης κι ευτελισµού των αγώνων του
κινήµατος των ναυτεργατών.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙ∆Ι ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ
Στις 25 Μάη 2009 έφυγε για το τελευταίο

του ταξίδι ο Παρµενίων ΠΕΤΑΥΡΑΣ, ηλεκτρολό-
γος, που γεννήθηκε το 1928 στην Αθήνα και
µέχρι τα τελευταία του παρέµεινε αγωνιστής για
το δίκαιο της εργατικής τάξης και σταθερός
φίλος του ΚΚΕ. 

Η συνδικαλιστική δράση του Παρµενίωνα
ξεκινάει από τη δεκαετία του 60 και συνεχί-
σθηκε µε τη συµµετοχή του στον Ενωτικό ∆η-
µοκρατικό Συνδυασµό των Ηλεκτρολόγων ΕΝ,
ενώ µετά τη µεταπολίτευση υπήρξε ο κοινής
αποδοχής υποψήφιος πρόεδρος ενάντια στη
χουντική διοίκηση του Κωλέτση. 

Παρά το προχωρηµένο της ηλικίας του και
την βεβαρηµένη υγεία του ο Παρµενίων έδινε

πάντα το παρόν στις κινητοποιήσεις του ταξικού ναυτεργατικού κινήµατος και
της ΠΕΣ-ΝΑΤ, της οποία υπήρξε µέλος. 

Η συντακτική Επιτροπή της «Ν», οι συνάδελφοί του Ηλεκτρολόγοι του
Εν.∆η.Συ.Ε.Ν και η διοίκηση της ΠΕΣ-ΝΑΤ εκφράζουµε στην οικογένειά του
τα θερµά συλλυπητήριά µας. Το παράδειγµα του αποτελεί για τους νεότερους
ναυτεργάτες πολύτιµο δίδαγµα για τη συνέχεια του αγώνα.

ΚΟΛΑ[ΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 200 Ε  στη µνήµη του 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΟΛΑpΤΗ.
Π.Τ. 50 Ε  στη µνήµη των αγωνιστών ∆ιακρούση ∆ιονύση, 
Ορφανού Νίκου, Σύριγγα Παντελή,  Σεβαστάκη Στέλιου 
και ∆εστούνη Γεράσιµου.
ΚΟΥΤΟΥΦΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 30 Ε  στη µνήµη των αγωνιστών 
Ορφανού Νίκου, Ζερβού Μανώλη, Σεβαστάκη Στέλιου 

και ∆εστούνη Γεράσιµου.
ΛΕΣΣΕΣ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ 30 Ε  στη µνήµη του αδελφού 
µου ΛΕΣΣΕ ΓΙΩΡΓΟΥ.
ΜΥΛΩΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 28 Ε  
ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 150 Ε

ΜΑΖΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 5 Ε  
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 Ε
ΧΑΤΖΗΡΑΖΟΓΛΟΥΚΩΣΤΑΣ 20 Ε
∆ΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΦΩΤΗΣ 5 Ε
ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΑΛΕΚΟΣ 5 Ε
ΜΟΥΜΤΖΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ 20 Ε
ΑΥΤΙΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 20 Ε
ΓΑΛΕΤΣΑΣ ΦΩΤΗΣ 30 Ε
ΠΕ∆ΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 50 Ε  στη µνήµη του πατέρα του
Χ. ΠΕ∆ΟΥ
ΠΕΤΡΟΥ ΝΙΚΟΣ 20 Ε  στη µνήµη του συν/φου Παπουτσά
∆ηµήτρη που έφυγε ξαφνικά από κοντά µας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΗ «Ν»

Προκαλεί εντύπωση άρθρο του προέδρου της
Ένωσης Πλοιάρχων πάσης τάξεως, Γεωργίου

Βλάχου στην Πλοιαρχική Ηχώ του µήνα Μάρτη-
Απρίλη, µε τίτλο «Ο Έλληνας Πλοίαρχος εκπροσωπεί
το κράτος» και υπότιτλο «Το αυταπόδεικτο θα πα-
ρουσιάσει η Ελλάδα στο ∆ικαστήριο των Ευρωπα�κών
Κοινοτήτων».

Το πρώτο ερώτηµα που θέλουµε να θέσουµε
προς τον πρόεδρο της ΠΕΠΕΝ είναι: «Εκπροσωπεί τα
συµφέροντα όπως γράφει των Πλοιάρχων πάσης τά-
ξεως και η κυβέρνηση που τι λιβανίζει για τη µάχη
που έχει να δώσει στο ∆ικαστήριο Ευρωπα�κών Κοι-
νοτήτων;»

Όλη η αναφορά και η επιχειρηµατολογία του προ-
έδρου της ΠΕΠΕΝ στηρίζεται στο ότι ο πλοίαρχος
ασκεί καθήκοντα ∆ηµόσιας Εξουσίας και ο αντικατα-
στάτης του, ύπαρχος ή υποπλοίαρχος, όποιος τον
αντικαθιστά.

Τους ανθυποπλοίαρχους και ∆όκιµους Πλοίαρ-
χους, τους εκπαιδευόµενους στις ΑΕΝ/Πλοιάρχων
ποιος θα τους στηρίξει από την ανελέητη επίθεση
που δέχονται στο όνοµα της ελευθερίας µετακίνησης
του εργατικού δυναµικού στην Ευρωπα�κή Ένωση, µε
κριτήριο την ελευθερία δράσης, την ανταγωνιστικό-
τητα και την κερδοφορία του κεφαλαίου.

∆εν λέει κουβέντα σε όλο το άρθρο και επίσης
αυτό που δεν λέει είναι το πως θα εξελιχθούν στην
θέση του Έλληνα Πλοιάρχου.

Ασφαλώς θέλουµε να πιστεύουµε ότι δεν έχουν
προσχωρήσει στη λογική της κλωνοποίησης, γιατί η
επιστήµη πρόβατα φτιάχνει πλοίαρχους όµως δεν
φτιάχνει.

Από ένα τέτοιο πρόεδρο και µια τέτοια διοίκηση
της οποίας προφανώς έχει την έγκριση, δεν θα περι-
µέναµε να ασχοληθούν µε τους Μηχανικούς και τις
άλλες ειδικότητες των ναυτεργατών που αποδεκατί-
ζονται από την πολιτική του YEN, των εφοπλιστών και
της Ευρωπα�κής Ένωσης σε όλες τις κατηγορίες των

πλοίων.
Αποσιωπά την Συνθήκη του Μάαστριχτ της Ευ-

ρωπα�κής Ένωσης, τις 4 ελευθερίες που προωθεί
προς όφελος του κεφαλαίου και των εφοπλιστών, τις
επιπτώσεις που έχει για το σύνολο των ναυτεργατών
και των κατακτήσεων τους.

Αυτή η πολιτική έχει δηµιουργήσει καθεστώς σύγ-
χρονης γαλέρας.

Σκόπιµα ο πρόεδρος της ΠΕΠΕΝ, αποσιωπά το
γεγονός ότι το θέµα της κατάργησης του Έλληνα
Πλοιάρχου από όλες τις κατηγορίες Ελληνικών εµπο-

ρικών πλοίων έχει έρθει δύο φορές στο Συµβούλιο
Εµπορικού Ναυτικού, και µετά από καταγγελίες του
εκπροσώπου της ΠΕΜΕΝ στο ΣΕΝ, έχει αναβληθεί,
αλλά δεν έχει αποσυρθεί ως σχέδιο Προεδρικού ∆ια-
τάγµατος.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Πλοιάρχων, παραµονή
των Ευρωεκλογών, για λογαριασµό της κυβέρνησης
της Νέας ∆ηµοκρατίας αλλά και των άλλων πολιτικο-

συνδικαλιστικών δυνάµεων ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ -ΛΑΟΣ,
που συµφωνούν µε αυτή την πολιτική προς όφελος
της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου, προσπαθεί
να διασκεδάσει τις αρνητικές εντυπώσεις µεταθέτο-
ντας την λύση του προβλήµατος στα ∆ικαστήρια των
Ευρωπα�κών Κοινοτήτων και τις όποιες αποφάσεις
του.

Αρνείται και µε αυτό τον τρόπο να αποκαλύψει
τους υπεύθυνους της αντιναυτεργατικής - αντιλα�κής
πολιτικής, να οργανώσει τον κλάδο του πρώτα από
όλα, και να συµπτύξει κοινό µέτωπο µε τους ναυτερ-
γάτες και τους άλλους εργαζόµενους για την από-
κρουση και την ανατροπή αυτής της πολιτικής.

Αρνείται να υπερασπίσει τα συµφέροντα των
πλοιάρχων πάσης τάξεως, να συνταχθεί µε τους ναυ-
τεργάτες γιατί υπηρετεί τα συµφέροντα του εφοπλι-
στικού κεφαλαίου.

Για κάθε εκπρόσωπο συνδικαλιστικής οργάνωσης
τίθεται µοιραία και αναπόφευκτα κάποια στιγµή στη
ζωή του το ερώτηµα, µε τον κλάδο του, µε τους ερ-
γαζόµενους ή µε το κράτος και το κεφάλαιο.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Πλοιάρχων απάντησε
ότι εκπροσωπεί το κράτος και το κεφάλαιο και το
δίκιο του θα το βρει στα ∆ικαστήρια των Ευρωπα�κών
Κοινοτήτων ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΟΙΑΡΧΟ ως εκπρό-
σωπο του κράτους, εγκαταλείποντας τους υπόλοι-
πους πλοίαρχους πάσης τάξεως αλλά και τους
ναυτεργάτες. Αυτό το κράτος, αυτό το κεφάλαιο συ-
ντρίβει τα δικαιώµατα των ναυτεργατών, των εργα-
ζοµένων στο όνοµα του δικαίου της µεγιστοποίησης
των κερδών του κεφαλαίου. Αυτό το δίκαιο είναι
άδικο για τον εργαζόµενο λαό.

Γι' αυτό αποκτάει αντικειµενική υπόσταση η θέση
των ταξικών συνδικάτων ότι νόµος είναι το δίκιο του
εργάτη και ο τρόπος για να το επιβάλλεις δεν είναι οι
διάδροµοι των δικαστηρίων που έχουµε πικρή πείρα,
αλλά ο δρόµος της οργάνωσης των εργατών και του
αγώνα.

Επιχείρηµα που εξοντώνει τους ναυτεργάτες:Επιχείρηµα που εξοντώνει τους ναυτεργάτες:

«Ο Έλληνας Πλοίαρχος εκπροσωπεί το κράτος»
ΚΚΑΑΘΘΕΕ  ΝΝΑΑΥΥΤΤΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΗΗΣΣ  ΝΝΑΑ  ΠΠΑΑΡΡΕΕΙΙ  ΤΤΗΗ  

ΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΣΣΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΤΤΑΑΞΞΙΙΚΚΟΟΥΥΣΣ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΕΕΣΣ

Γενικής Συλλογικής Σύµβασης που
υπέγραψε το 2008  η  υποταγµένη
πλειοψηφία της ΓΣΕΕ.

Είναι µεγάλης σηµασίας ο συντονι-
σµένος αγώνας για τις Συλλογικές
Συµβάσεις, που οργανώνουν οι οµο-
σπονδίες που παλεύουν µέσα από τις
γραµµές του ΠΑΜΕ.

Η απεργία που έγινε στις 8 Ιούλη
από τις οµοσπονδίες Οικοδόµων,
Ποτών Τροφίµων, Λογιστών είχε µε-
γάλη επιτυχία.

Συµµετείχαν νέες δυνάµεις, νέα
σωµατεία, νέοι εργάτες και εργάτριες
που συσπειρώθηκαν σε  µια  αγωνι-
στική  κατεύθυνση, σε πλαίσιο  το
οποίο συγκρούεται µε τα συµφέροντα
της εργοδοσίας και την αντεργατική
πολιτική, υπερασπίζοντας της κλαδικές
συµβάσεις, διεκδικώντας αυξήσεις που
ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανά-
γκες.

Η απεργία πέτυχε να κλείσουν µε-
γάλες µονοπωλιακές µονάδες, όπως η
Κόκα Κόλα, η ∆έλτα και άλλα µεγαθή-
ρια στον κλάδο των Ποτών -Τροφίµων.

Η απεργία πέτυχε να κλείσουν µε-
γάλα εργοτάξια, να σταµατήσει η δου-
λειά στις οικοδοµές.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν µεγάλη
σηµασία στις συνθήκες της καπιταλι-
στικής κρίσης. Αποτελούν φάρο, πα-
ράδειγµα για χιλιάδες εργαζόµενους
που καλούνται να κάνουν το βήµα, να
µπούνε τολµηρά στον αγωνιστικό
στίβο.

Μέσα από  αυτή  την πλούσια, αγω-
νιστική δράση βγαίνουν ορισµένα ση-
µαντικά συµπεράσµατα, πολύ χρήσιµα
για την πάρα πέρα ανάπτυξη του
αγώνα.

Προβάλλει η σηµασία της ενιαίας,
συντονισµένης πάλης µέσα στον
κάθε κλάδο και του διακλαδικού συ-
ντονισµένου  αγώνα  που  θα στηρί-
ζεται σε γερές βάσεις µέσα στους
τόπους δουλειάς.

Προβάλλει η σηµασία της αποφα-
σιστικής εργατικής αλληλεγγύης που
αντιπαρατίθεται στην κοινή δράση
της εργοδοσίας, της κυβέρνησης και
των άλλων κοµµάτων του κεφαλαίου,
του αστικού κράτους, των εργοδοτι-
κών και κρατικών µηχανισµών κατα-
στολής.

Προβάλλει η ισχυροποίηση της
αντιπαράθεσης ενάντια στον εργοδο-
τικό - κυβερνητικό συνδικαλισµό που
αποτελεί εργαλείο της πλουτοκρα-
τίας και της αντιλαwκής πολιτικής
όπως αποδεικνύεται καθηµερινά από
τη στάση της πλειοψηφίας της διοί-

κησης της ΓΣΕΕ, της νόθας πλειοψη-
φίας της ΠΝΟ και των άλλων
συνδικαλιστικών οργανώσεων που κι-
νούνται στη λογική της συνεργασίας
των τάξεων, της συναίνεσης µε το κε-
φάλαιο.

Ο αγώνας µπορεί να γίνει πιο
αποτελεσµατικός στο βαθµό που κα-
τανοείται πλατιά η αναγκαιότητα της
ανασύνταξης του εργατικού κινήµα-
τος, η συνολική αποδυνάµωση των
δυνάµεων του κεφαλαίου.

∆ηλαδή η αποδυνάµωση της Ν.∆
και του ΠΑΣΟΚ που διαδοχικά, από
τη θέση της κυβέρνησης η της αντι-
πολίτευσης   προωθούν τη στρατη-
γική του κεφαλαίου, χτυπώντας,
καταργώντας τα εργασιακά, κοινω-
νικά-ασφαλιστικά, µισθολογικά δικαι-
ώµατα των εργαζοµένων.

Αποδυνάµωση των άλλων κοµµά-
των  του  Ευρωµονοδρόµου που πλα-
γιοκοπούν τους εργαζόµενους και
προσπαθούν να τους εγκλωβίσουν
στην πολιτική της Ευρωπαwκής Ένω-
σης, στις επιλογές της πλουτοκρα-
τίας.

Αποδυνάµωση του εργοδοτικού -
κυβερνητικού συνδικαλισµού που

στηρίζεται στις παρατά-
ξεις ΠΑΣΚΕ και ∆ΑΚΕ µε
τη συµβολή της Αυτόνο-
µης Παρέµβασης του
ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ, των δυνά-
µεων που είναι συνένο-
χες για την κατάργηση
των εργατικών δικαιωµά-
των, την καθήλωση των
µισθών και των συντά-
ξεων, την εµπορευµατο-
ποίηση της Υγείας, της
Πρόνοιας, της Παιδείας.

Οι εξελίξεις είναι και
θα είναι πολύ σηµαντικές. Η επίθεση
των εφοπλιστών, των δυνάµεων του
κεφαλαίου εντείνεται.

Επιδιώκουν τη µείωση των οργανι-
κών συνθέσεων, την υπονόµευση και
την κατάργηση των Συλλογικών Συµ-
βάσεων, την εξάλειψη του κοινωνικού
χαρακτήρα της κοινωνικής Ασφάλειας
και της Υγείας,

Επιδιώκουν την ένταση της εκµε-
τάλλευσης µε ακόµα πιο σκληρή, πο-
λύωρη εξοντωτική δουλειά και ακόµα
πιο µεγάλη εργοδοτική τροµοκρατία.

Για να φορτώσουν τα βάρη της
δικής τους κρίσης, της κρίσης του εκ-
µεταλλευτικού καπιταλιστικού συστή-
µατος στις πλάτες των ναυτεργατών,
των εργαζοµένων.

Γι’ αυτό, µπροστά µας έχουµε µόνο
έναν δρόµο.

Το δρόµο της οργάνωσης, της συλ-
λογικής ταξικής πάλης που θα περνάει
µέσα από αποφασιστικές καθηµερινές
αναµετρήσεις για κάθε πρόβληµα, θα
συγκεντρώνει δυνάµεις και θα στο-
χεύει στην ανατροπή της εξουσίας του
κεφαλαίου, του εκµεταλλευτικού συ-
στήµατος που είναι προ�πόθεση για
να αναπτυχθεί η οικονοµία και η ναυτι-
λία προς όφελος των ναυτεργατών,
προς όφελος του λαού µας και να εξα-
σφαλιστεί το δικαίωµα στη  δουλειά και
τα άλλα δικαιώµατα.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Συνέχεια από τη σελ. 1
αυτά, δεν έπεσαν από τον ουρανό.

Περιγράφονται στη Στρατηγική της Λισαβόνας
και στη Συνθήκη του Μάαστριχτ.

Και γι’ αυτά δεν φταίει µόνο η «κακιά» ΕΕ αφού
η συµφωνία της Ν∆ και του ΠΑΣΟΚ µε τις παρα-
πάνω στρατηγικές συµφωνίες, η συµµετοχή τους
στη διαµόρφωσή τους, είναι αδιαµφισβήτητη. 

∆εύτερος στόχος να προχωρήσει θαρραλέα και
µε γρήγορους ρυθµούς η οργάνωση ισχυρών πυ-
ρήνων αντίστασης στους τόπους δουλειάς. Περισ-
σότεροι εργαζόµενοι, συνδικάτα, συνδικαλιστές και
Επιτροπές Αγώνα να δουλεύουν µε τη γραµµή του
ΠΑΜΕ. Αυτός είναι ο µόνος τρόπος να ορθωθούν
ισχυρά αναχώµατα στην εφαρµογή των µέτρων. 

Τέλος, είναι φανερό ότι ο αγώνας της εργατικής
τάξης δεν µπορεί παρά να είναι ενιαίος.  Μακριά από
συντεχνιασµούς και τεχνητούς διαχωρισµούς.

Η επίθεση του κεφαλαίου, η στρατηγική του
είναι ενιαία. Και σαν τέτοια πρέπει να απαντηθεί, για
να έχει αποτελεσµατικότητα ο αγώνας. Αυτήν τη
στρατηγική προωθεί στο συνδικαλιστικό κίνηµα το
ΠΑΜΕ. Αναπτύσσοντας συνδυασµένη πάλη ενάντια
στα νέα µέτρα, για το φρενάρισµα και την αποτροπή
των απολύσεων, για την υπογραφή ικανοποιητικών
συµβάσεων, για το δικαίωµα στην αµοιβή, για το δι-
καίωµα στην αποκλειστικά δηµόσια και δωρεάν
Υγεία και Πρόνοια, για τα δικαιώµατα των γυναικών,
των µεταναστών, των ανέργων.

∆ράση αναλαµβάνουν 
και οι ναυτεργάτες

Μαζικά συµµετείχαν οι ναυτεργάτες στη σύ-
σκεψη που διοργάνωσε η Ναυτεργατική Συνδικαλι-
στική Κίνηση (ΝΣΚ) για την οργάνωση της δράσης
ενάντια στη νέα σαρωτική επίθεση του κεφαλαίου,

στις 23 Ιούνη. Ανάµεσα στους εργαζόµενους που
συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα της ΠΕΜΕΝ ήταν τα
πληρώµατα από τα καράβια της εταιρείας GA
FERRIES του εφοπλιστή Αγούδηµου, που, µετά από
πολυήµερο απεργιακό αγώνα στην οργάνωση του
οποίου πρωτοστάτησαν οι ταξικές δυνάµεις κατά-
φεραν να επιβάλουν την καταβολή του µεγαλύτερου
τµήµατος των δεδουλευµένων τους.

Εκεί ήταν και οι ναυτεργάτες από το πλήρωµα
του «ΣΑΡ∆ΗΝΙΑ ΒΕΡΑ» της εταιρείας ΚΑΛΛΙΣΤΗ του
εφοπλιστή Σπανού, που, συσπειρωµένοι µε τις δυ-
νάµεις της ΝΣΚ, εξακολουθούν να διεκδικούν µε
αποφασιστικότητα την καταβολή των δεδουλευµέ-
νων τους. Οι κατευθύνσεις που καθορίστηκαν στη
σύσκεψη πήραν αµέσως «σάρκα και οστά», µε την
απόφαση όσων συµµετείχαν να συµβάλουν µε κάθε
τρόπο για την επιτυχία των προσεχών απεργιακών
κινητοποιήσεων που προκηρύσσουν ταξικές Οµο-
σπονδίες σε διάφορους κλάδους.

Ο Θανάσης Ευαγγελάκης, α’ γραµµατέας της
ΠΕΜΕΝ που «άνοιξε» και τη συζήτηση, δίνοντας το
στίγµα, επισήµανε ότι η επίθεση του κεφαλαίου είναι
ενιαία σε στεριά και θάλασσα, καθώς οι αποφάσεις
που παίρνουν τα επιτελεία της ΕΕ «στοχεύουν να
αποδεκατίσουν τους ναυτεργάτες, τους εργαζόµε-
νους σε συνδικαλιστικά δικαιώµατα, Συλλογική Σύµ-
βαση Εργασίας, Κοινωνική Ασφάλιση». 

«Από τις εξελίξεις – τόνισε – επιβάλλεται η επα-
γρύπνηση και ετοιµότητα, καθηµερινή παρέµβαση
µέσα και έξω από τα πλοία, να δυναµώσουµε την τα-
ξική αλληλεγγύη και πάλη, τις ταξικές δυνάµεις του
ΠΑΜΕ, να αγωνιστούµε κόντρα στα νέα αντεργατικά
– αντιασφαλιστικά µέτρα, στην εφοπλιστική αδιαλ-
λαξία µε πολύµορφες και απεργιακές κινητοποιή-
σεις». 

ΣΣύύννοοδδοοςς  κκοορρυυφφήήςς  ττηηςς  ΕΕΕΕ

ΤΤΟΟ  ΛΛΟΟΓΓΑΑΡΡΙΙΑΑΣΣΜΜΟΟ  ΤΤΟΟΝΝ  ΣΣΤΤΕΕΛΛΝΝΟΟΥΥΝΝ  ΣΣΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΛΛΑΑΟΟΥΥΣΣ
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1. Η ΚΕ του ΚΚΕ απευθύνει θερµό χαιρετι-
σµό στα µέλη του Κόµµατος και της ΚΝΕ, τους
φίλους και τους οπαδούς, τους συνεργαζόµε-
νους και συναγωνιστές που δώσαµε από κοινού
µε πολλή δουλειά και προσπάθεια τη µάχη των
ευρωεκλογών, παράλληλα µε τη συστηµατική
παρέµβασή µας στους αγώνες  όλο το προη-
γούµενο διάστηµα ως και την ίδια την προεκλο-
γική περίοδο. Η πολύµορφη πολιτική και µαζική
δράση του Κόµµατος αναπτύχθηκε µέσα σε ιδι-
αίτερα σύνθετες και δύσκολες συνθήκες που
προκύπτουν από την κρίση και την καλά µελετη-
µένη στρατηγική του συστήµατος  για την δια-
χείριση της λα�κής αγανάκτησης. Αποτελεί
σηµαντική παρακαταθήκη, προσφέρει νέες θετι-
κές εµπειρίες. 

2. Οι φετινές εκλογές προσεγγίζουν σε πολύ
µεγάλο βαθµό τα χαρακτηριστικά της αναµέ-
τρησης εθνικών εκλογών.  Αναδείχθηκε ως η πιο
σύνθετη και σκληρή εκλογική µάχη για το ευρω-
κοινοβούλιο της τελευταίας 25ετίας, σε
συνθήκες της αντιφατικής επίδρασης της
οικονοµικής καπιταλιστικής κρίσης, στη
συνείδηση και τη στάση των εργαζοµένων.
Το ασφαλές µέτρο σύγκρισης αποτελούν
οι ψήφοι και το αντίστοιχο ποσοστό των
εθνικών εκλογών του 2007 και πολύ  λιγό-
τερο οι ευρωεκλογές του 2004, οι οποίες
έγιναν ενώ είχαν προηγηθεί οι εθνικές
εκλογές και σε διαφορετικό πολιτικό
κλίµα. 

Το ΚΚΕ κατάφερε να αντιµετωπίσει τη
στρατηγική που εκπονήθηκε στους κόλ-
πους του συστήµατος, στο διάστηµα
2007-2009 ως και τις παραµονές των εκλο-
γών, µε στόχο την εκλογική και πολιτική
ήττα του και την εκτόπισή του από την
τρίτη θέση. Στο µεγαλύτερο µέρος της η
επίθεση αυτή δεν πέτυχε τον επιδιωκόµενο
στόχο. Ωστόσο οδήγησε στην ανακοπή της δυ-
ναµικής που εµφανίζονταν, καθώς επέδρασε η
µαζική αποχή σε συνδυασµό µε την ανέντιµη επί-
θεση κατά του κόµµατος µε επίκεντρο τα οικο-
νοµικά του και κύρια επιδίωξη να πληγεί το ηθικό
αγωνιστικό κύρος του και η ενότητα λόγων και
έργων. Ιδιαίτερο κίνητρο για την κορύφωση της
επίθεσης αποτέλεσε η διαπιστωµένη ιδεολογι-
κοπολιτική ενότητα που πέρασε σε ανώτερο
επίπεδο µε την πραγµατοποίηση του 18ου Συνε-
δρίου, καρπός του οποίου ήταν τα σηµαντικά
συµπεράσµατα και διδάγµατα από την πορεία
της σοσιαλιστικής οικοδόµησης, που αποτελεί
εφαλτήριο για την αναζωογόνηση της πάλης για
το σοσιαλισµό. 

Η επίθεση εκδηλώθηκε σε µια περίοδο που
αποκαλύπτεται ότι και τα δύο αστικά κόµµατα
είναι βουτηγµένα στα σκάνδαλα και ενώ ένα µε-
γάλο µέρος του λαού έχει ταυτόχρονα απογοη-
τευθεί από τις συνέπειες των καπιταλιστικών
αναδιαρθρώσεων και γενικότερα την πολιτική
της ΕΕ. Η συκοφαντική εκστρατεία συνάντησε
την ενεργητική  στήριξη ως και  την  ανοχή  των
άλλων κοµµάτων και ενός µέρους των ΜΜΕ. ∆εν
πρόκειται για ελληνικό φαινόµενο, η µήτρα της
βρίσκεται στα ίδια τα όργανα της ΕΕ και στα πε-
ρισσότερα κράτη µέλη της, µε όχηµα την εξί-
σωση φασισµού και κοµµουνισµού, µε διώξεις
σε µια σειρά χώρες. 

Το ΚΚΕ αντιµετώπισε παλικαρίσια τις προβο-
κάτσιες, ανέδειξε την εµπειρία και την αντοχή
του. Απέτρεψε ως ένα βαθµό να διοχετευθεί η
ψήφος αντίστασης και αντεπίθεσης σε κόµµατα
ανώδυνης διαµαρτυρίας που η άρχουσα τάξη
και τα κόµµατά της ευνοούν ως αναχώµατα στο
ριζοσπαστισµό. Το ΚΚΕ δεν είχε και δεν έχει αυ-
ταπάτες ότι µπορεί να υπάρξει ανοχή του συ-
στήµατος, των αστικών κοµµάτων, της αστικής
τάξης γενικότερα, απέναντι στη δράση του και
τη δυναµική που αυτή περικλείει. ∆εν έχει αυτα-
πάτες. Κάθε εκλογική αναµέτρηση θα διαµορ-
φώνει ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, ώστε να
µαταιωθεί η χειραφέτηση και ο απεγκλωβισµός
των εργατικών, λα�κών στρωµάτων, της νεο-
λαίας.   

Επιβεβαιώνεται ότι δίχως την καθηµερινή

αξιοποίηση του Ριζοσπάστη και την πιο πλατιά
διάδοσή του στα εργοστάσια, στις επιχειρήσεις,
στη γειτονιά, δεν είναι εύκολο να υπάρχει ενη-
µέρωση και θωράκιση όλων των δυνάµεων του
Κόµµατος, του ευρύτερου περίγυρου επιρροής
του από την προβοκάτσια και τη συκοφαντία.
Πολύ περισσότερο που η πλειοψηφία των
Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας αναπαράγουν και
διαδίδουν την αντικοµµουνιστική επίθεση, επη-
ρεάζουν ευρύτερα τους εργαζόµενους, ενώ ταυ-
τόχρονα χρησιµοποιούνται όλοι οι µηχανισµοί
του συστήµατος, η εκπαιδευτική διαδικασία και
οπωσδήποτε η εργοδοτική τροµοκρατία.   

3. Το τελικό αποτέλεσµα που σηµείωσε το
ΚΚΕ κρίνεται  θετικό παίρνοντας υπόψη όλους
τους παραπάνω παράγοντες.  Το συµπέρασµα
που βγαίνει είναι ότι ένα σηµαντικό µέρος των
ψηφοφόρων του ΚΚΕ των τελευταίων χρόνων
και ιδιαίτερα του 2007 είναι νέοι ψηφοφόροι που
στο διάστηµα αυτό δεν έγινε δυνατό και µε δική

µας ευθύνη να έλθουµε σε επαφή, να διευρύ-
νουµε και να βαθύνουµε τους δεσµούς µας, κυ-
ρίως να συµβάλλουµε ώστε να πάρουν
συστηµατικά µέρος στους αγώνες. Να αναπτύ-
ξουµε αµφίδροµα στενούς ιδεολογικοπολιτικούς
δεσµούς που αποτελούν τον πιο σηµαντικό πα-
ράγοντα αντοχής σε σύνθετες και δύσκολες
συνθήκες. 

4. Το εκλογικό αποτέλεσµα και οι γενικότε-
ρες συνθήκες απαιτούν ανάπτυξη της επαγρύ-
πνησης στο έπακρο. Καµιά επανάπαυση. Το
οικονοµικό και πολιτικό κατεστηµένο του τόπου,
αλλά και κέντρα του ιµπεριαλισµού δεν θα πα-
ραδώσουν εύκολα τα όπλα προκειµένου να πλή-
ξουν το ΚΚΕ. Θα συνεχιστεί η αντικοµµουνιστική
επίθεση µε ανέντιµα µέσα, µε κάθε µέσο και
τρόπο. Ο στόχος είναι η δυναµική του ΚΚΕ και
κυρίως ο ρόλος που µπορεί να διαδραµατίσει
στο άµεσο µέλλον στην ανάπτυξη της ταξικής
πάλης, που αποτελεί βεβαίως την κινητήρια δύ-
ναµη των θετικών εξελίξεων. Στόχος άµεσα συν-
δεδεµένος µε την εξαπόλυση µιας νέας
επίθεσης σε βάρος των εργαζοµένων, ώστε να
πληρώσουν αυτοί και µόνον αυτοί την κρίση, να
συµβάλλουν στην ανάκαµψη των κερδών. 

Η επίθεση αυτή µπορεί και πρέπει να αντιµε-
τωπισθεί.  Πηγή δύναµης για το ΚΚΕ παραµένει
η στρατηγική του, η συνεχής προσπάθειά του να
αναπτύσσει στενούς δεσµούς µε τα εργατικά,
λα�κά στρώµατα και τη νεολαία, να συµβάλλει
στην ανάπτυξη των καθηµερινών αγώνων, ακού-
ραστα να αναδεικνύει την προοπτική του άλλου
δρόµου ανάπτυξης και εξουσίας.               

5. Τα δύο κόµµατα, Ν∆ και ΠΑΣΟΚ, που εκ-
φράζουν τα συµφέροντα της αστικής τάξης µε
τη στρατηγική και την εναλλαγή τους στη δια-
κυβέρνηση, δέχθηκαν  πλήγµατα, γεγονός που
διαπιστώνεται από το συνολικό άθροισµά τους
σε ψήφους, σε συνδυασµό µε την πρωτόγνωρη
αποχή. Η αποχή επίσης εκφράζει διαµαρτυρία
και απογοήτευση για την πολιτική της ΕΕ, αλλά
και πνεύµα αναδίπλωσης και συµβιβασµού εξ αι-
τίας της επίδρασης της µοιρολατρίας, της αντί-
ληψης ότι ο αγώνας δεν φέρνει αποτελέσµατα.

Επιβεβαιώνεται η θέση του ΚΚΕ ότι η ανά-
πτυξη της πολιτικής συνείδησης, η συνειδητο-
ποίηση της ανάγκης για άλλο δρόµο ανάπτυξης
σε αντίθεση µε τα συµφέροντα των µονοπωλίων,

σε κατεύθυνση ρήξης και ανατροπής, δεν δια-
µορφώνεται αυτόµατα κάτω από την όξυνση των
προβληµάτων, αλλά σε συνδυασµό µε την πείρα
συµµετοχής στην ταξική πάλη, στους λα�κούς
αγώνες, µε την οργάνωση και συσπείρωση. 

Η αποχή, ανεξάρτητα του τι εκφράζει, δεν
πλήττει την αντιλα�κή πολιτική της Ν∆ και του
ΠΑΣΟΚ, αντίθετα, αντικειµενικά ευνοεί τα σχέ-
δια της δικοµµατικής εναλλαγής ή αντιλα�κών
κυβερνήσεων συνεργασίας. Ουσιαστικά, ανε-
ξάρτητα από προθέσεις, εµποδίζει την ανά-
καµψη του κινήµατος, περικλείει κινδύνους
αποστράτευσης από το λα�κό κίνηµα, γίνεται
εµπόδιο στην ορµητική είσοδο νέων λα�κών
µαζών. 

Θα χρειαστεί πολύ σκληρή δουλειά και κυ-
ρίως ανάταση και άνοδος του κινήµατος για να
υποστεί ρωγµές το σύστηµα της δικοµµατικής
εναλλαγής, και η προσπάθεια που θα γίνει να
αντισταθµιστούν οι δυσκολίες για την αναπαρα-

γωγή του µε επιλογή σε σχήµατα συνερ-
γασίας ανάµεσα στην Ν∆ και το ΛΑΟΣ,
το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, αξιοποιώντας
το κόµµα οικολόγων πρασίνων, ή κάθε
άλλο σχετικό πρόσφορο σενάριο. 

6. Επιβεβαιώνεται η εκτίµηση του
ΚΚΕ ότι σε συνθήκες οικονοµικής καπι-
ταλιστικής  κρίσης συνυπάρχουν και οι
δύο τάσεις: Η θετική,  που οδηγεί στην
απότοµη άνοδο του εργατικού και γενι-
κότερα του λα�κού κινήµατος και στην
ισχυροποίηση του ΚΚΕ. Η  αρνητική, που
µπορεί να οδηγήσει στην ανώδυνη δια-
µαρτυρία και κατά συνέπεια στην απο-
γοήτευση, στην αποστράτευση, στην
αντιδραστικοποίηση, στον εγκλωβισµό
σε ιδεολογήµατα εθνικιστικά και ρατσι-
στικά στην ενίσχυση του αντικοµµουνι-

σµού. Όλα τα παραπάνω αποτελούν σοβαρά
εµπόδια για τη χειραφέτηση και τον ριζοσπαστι-
σµό της εργατικής τάξης , των λα�κών µαζών.  Ο
αντικοµµουνισµός, ο ρατσισµός και ο εθνικισµός
εκκολάπτονται στους κόλπους της Ν∆ και του
ΠΑΣΟΚ, γενικότερα του αστικού πολιτικού συ-
στήµατος, καθώς αποτελούν σηµαντική εφε-
δρεία για το χτύπηµα του εργατικού κινήµατος,
της λα�κής συµµαχίας. 

Το ΚΚΕ είναι η δύναµη εκείνη που µπορεί να
προσδώσει δύναµη στο κίνηµα, ώστε να βάλει
φραγµό στο φαινόµενο της αποστράτευσης και
αναδίπλωσης, άρα και να συµβάλλει στην κατα-
πολέµηση του δηλητηρίου του εθνικισµού και
του ρατσισµού, του αντικοµµουνισµού.

7. Η ΚΕ του ΚΚΕ εκτιµά ότι πρέπει να συνε-
χισθεί και κυρίως να ενισχυθεί και να διευρυνθεί
η πανστρατιά δράσης των µελών του Κόµµατος
και της ΚΝΕ, των φίλων και οπαδών, των συνερ-
γαζοµένων, των συναγωνιστών που δώσαµε και
δίνουµε κοινούς αγώνες. Στο αµέσως επόµενο
διάστηµα θα ενταθεί η επίθεση κατά των εργα-
τικών και λα�κών δικαιωµάτων, θα ενταθεί η επί-
θεση στο ΚΚΕ, οι συκοφαντικές επιθέσεις, τα
τροµοκρατικά διλήµµατα. Εκεί που θα κριθεί η
αντίσταση και αντεπίθεση, η ανάπτυξη των ου-
σιαστικών ιδεολογικοπολιτικών δεσµών του Κόµ-
µατος είναι το εργατικό κίνηµα, το γενικότερο
λα�κό κίνηµα µε όλες τις εκφράσεις του. Πρέπει
να δυναµώσουν οι δεσµοί του Κόµµατος µε την
εργατική τάξη και τα λα�κά στρώµατα, αλλά και
οι δεσµοί των αγωνιστικών οργάνων του κινήµα-
τος µε τα µέλη τους και ευρύτερα τους εργαζό-
µενους.  

8. Σήµερα περισσότερο από ποτέ αναδει-
κνύεται η µεγάλη σηµασία του οργανωµένου
συλλογικού αγώνα. Η ατοµική διαµαρτυρία, η
προσπάθεια ο κάθε ένας και η κάθε µια να βρει
προσωπική λύση στα αδιέξοδα, είναι όχι µόνο
αναποτελεσµατική αλλά και επιζήµια γιατί ανα-
βάλλει τον αγώνα που πρέπει να γίνει σήµερα,
κάτω από αυταπάτες και µοιρολατρία. Η συλλο-
γική ευθύνη έχει µεγάλη σηµασία, για να ανα-
πτυχθεί όµως αυτή και να αποδώσει πρέπει να
στηρίζεται ακόµα πιο πολύ στη συνειδητοποίηση
της ατοµικής ευθύνης, στη σταθερή προσφορά
του κάθε κοµµουνιστή και κοµµουνίστριας, του
κάθε µέλους της ΚΝΕ, του κάθε αγωνιστή. 

ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ
η «Ν» δηµοσιεύει αποσπάσµατα από την πρώτη εκτίµηση της ΚΕ του ΚΚΕ 

Η∆ηµοκρατική Συσπείρωση για τις
Λαwκές Ελευθερίες και την Αλληλεγ-

γύη καταγγέλλει τη νέα συντονισµένη,
και ευθυγραµµισµένη µε όσα ορίζει η πο-
λιτική της ΕΕ, βίαιη κυβερνητική επίθεση
στα δικαιώµατα και τις λα�κές ελευθερίες
ελλήνων και µεταναστών εργαζοµένων,
στην οποία συµµετέχουν ΠΑΣΟΚ και
ΛΑΟΣ, µε βαριές ευθύνες των κοµµάτων
και των οργανώσεων που στηρίζουν και
εξωραZζουν την πολιτική της ΕΕ.

Η κυβέρνηση µε πρόσχηµα την
«ασφάλεια» και την εγκληµατικότητα ψή-
φισε ήδη και ετοιµάζεται να ψηφίσει
ακόµη περισσότερα αντιδηµοκρατικά,
αυταρχικά και αντιλα�κά νοµοθετικά
µέτρα, που είχε προαναγγείλει προεκλο-
γικά. 

Το πολύ-νοµοσχέδιο του Υπουρ-
γείου ∆ικαιοσύνης, που - µεταξύ άλλων
- ποινικοποίησε την «κουκούλα», επανέ-
φερε την αυτεπάγγελτη δίωξη της πε-
ριύβρισης αρχής και επέκτεινε την άρση
του  απορρήτου σε όλα τα κακουργή-
µατα που ψηφίσθηκε πρόσφατα, ήταν
προάγγελος για ακόµη πιο γενικευµένα
κατασταλτικά µέτρα, όπως:

1. ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ 
ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

α. Μέτρα για τη βίαιη καταστολή των
διαδηλώσεων. Η κατά παραγγελία της
κυβέρνησης γνωµοδότηση του πρώην ει-
σαγγελέα του Αρείου Πάγου Γ. Σανιδά
δίνει το δικαίωµα στις δυνάµεις καταστο-
λής να χρησιµοποιούν στις διαδηλώσεις
τις - επικίνδυνες για τη σωµατική ακεραι-
ότητα - χειροβοµβίδες που διασπώνται
σε θραύσµατα καουτσούκ. Στην ίδια κα-
τεύθυνση ετοιµάζονται προς χρήση οι
αντλίες νερού για τη διάλυση διαδηλώ-
σεων και οι αστυνοµικοί σκύλοι για τις
πεζές περιπολίες. 

β. Μέτρα για να µη γίνονται διαδη-
λώσεις ή να γίνονται στοιχισµένες υπό
τις εντολές της Αστυνοµίας, στο πνεύµα
της γνωστής εγκυκλίου του πρώην αττι-
κάρχη της ΕΛΑΣ και του σχεδίου νόµου
του ΠΑΣΟΚ, στο όνοµα της «µη διατάρα-
ξης της κοινωνικο-οικονοµικής ζωής» των
πόλεων.

γ. Ολοκλήρωση της διαδικασίας κα-
τάργησης του πανεπιστηµιακού ασύ-
λου, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει µε την
παραγγελία του Σανιδά προς τους ει-
σαγγελείς να διατάσσουν εισβολή της
αστυνοµίας σε χώρους που τελούν υπό
κατάληψη.
2. ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΜΑΤΟΣ
α. Ανεξέλεγκτη και διαρκή χρήση

του συνόλου των χαφιεδο-καµερών (σύ-
στηµα C4I).

β. Καταγραφή  και αποθήκευση από
τις εταιρίες όλων των τηλεφωνικών και
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και
των αναζητήσεων στο ∆ιαδίκτυο, σε
εφαρµογή της σχετικής Οδηγίας, που
ψηφίσθηκε από το Ευρωπαικό Κοινοβού-
λιο τον ∆εκέµβριο του 2005,

γ. Φακέλωµα και δυνατότητα εντοπι-
σµού των κατόχων αρχικά καρτο-κινη-
τών τηλεφώνων και στη συνέχεια όλων
των κινητών.

δ. ∆ηµιουργία τράπεζας µε το
γονιδιακό αποτύπωµα (DNA) για τη δηµι-
ουργία αρχείου από όποιον απλώς
συλλαµβάνεται, ανεξάρτητα αν θα παρα-
πεµφθεί σε δίκη ή αν θα καταδικασθεί, σε
εφαρµογή της συνθήκης Προυµ ή Σέν-
γκεν III της HE.

3. ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ 
ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Η κυβέρνηση προωθεί µπαράζ µέ-
τρων κατά των µεταναστών στο φόντο
της ρατσιστικής προπαγάνδας του ΛΑΟΣ
και της επικίνδυνης θέσης του ΠΑΣΟΚ
για «µηδενική ανοχή στη λαθροµετανά-
στευση». 

α. Σύµφωνα µε την τροπολογία που
ψηφίστηκε πρόσφατα, χαρακτηρίζεται
επικίνδυνος για τη δηµόσια τάξη και την
ασφάλεια της χώρας ο µετανάστης
«ιδίως όταν σε βάρος του ασκηθεί ποι-
νική δίωξη για αδίκηµα που τιµωρείται
µε στερητική της ελευθερίας ποινή του-
λάχιστον τριών (3) µηνών». Με βάση
αυτή τη ρύθµιση, στην περίπτωση άσκη-
σης ποινικής δίωξης σε βάρος οποιουδή-
ποτε µετανάστη (δηλαδή όχι µόνο του
µετανάστη χωρίς χαρτιά, του κακώς
κατ' αυτούς αναφερόµενου «λαθροµετα-
νάστη») αυτός θα χαρακτηρίζεται επικίν-
δυνος για τη δηµόσια τάξη και θα
απελαύνεται, πράγµα απαράδεκτο και
εξοντωτικό, αφού είναι πιθανό στη συνέ-
χεια να αθωωθεί ή να αποδειχθεί ότι δεν
έχει καµία σχέση µε το αδίκηµα για το
οποίο κατηγορείται, που µπορεί να είναι
ένα απλό πληµµέληµα.

β. 18µηνη φυλάκιση µε σκοπό την
απέλαση (διοικητική κράτηση) και εγκλει-
σµός σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, σε
ευθυγράµµιση και εφαρµογή της σχετι-

κής Οδηγίας, που ψηφίσθηκε από το Ευ-
ρωπα�κό Κοινοβούλιο τον Απρίλιο του
2008.

γ. Ουσιαστική κατάργηση της ήδη
µηδαµινής δυνατότητας χορήγησης πο-
λιτικού ασύλου.

δ. Κακουργηµατικές ποινές κάθειρ-
ξης και εξοντωτικές χρηµατικές ποινές
για όποιον βρεθεί να µεταφέρει µετανά-
στη χωρίς χαρτιά, ακόµη και αν δεν το
κάνει για οικονοµικό όφελος.

4. ΑΛΥΣΙ∆Α ΤΡΟΜΟΣΥΜΦΩΝΙΩΝ
ΜΕ ΤΙΣ ΗΠΑ

α. Στη γραµµή και στο πνεύµα των
τροµονόµων, η κυβέρνηση της Ν∆ ψή-
φισε από κοινού µε το ΠΑΣΟΚ την επικύ-
ρωση διµερών συµφωνιών µε τις ΗΠΑ,
στο πλαίσιο των αντίστοιχων συµφωνιών
ΕΕ - ΗΠΑ που είχε υπογράψει η κυβέρ-
νηση Σηµίτη, όταν η Ελλάδα είχε την
προεδρία της ΕΕ το 2003. Οι συµφωνίες
αυτές αφορούν την «έκδοση» ελλήνων
πολιτών στις ΗΠΑ και τη δικαστική συ-
νεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ. Οπως έχουµε
καταγγείλει από το 2003, πρόκειται για
συµφωνίες, που αν εφαρµοσθούν θα δί-
νουν το δικαίωµα στις ΗΠΑ να έχουν στα
χέρια τους όποιον θεωρούν απλώς «ύπο-
πτο», ακόµη κι αν έχει αθωωθεί από την
ελληνική δικαιοσύνη, και όποια αποδει-
κτικά στοιχεία ζητήσουν, ακόµη και αν
αφορούν ευαίσθητα προσωπικά δεδο-
µένα ελλήνων πολιτών.

β. Στο πλαίσιο της άτυπης συνεδρία-
σης του ΟΑΣΕ στην Κέρκυρα, η ελληνίδα
υπουργός εξωτερικών υπέγραψε δύο
ακόµη συµφωνίες άγνωστου περιεχο-
µένου µε τις ΗΠΑ, που αφορούν την κα-
τάργηση της βίζας για τους έλληνες που
επισκέπτονται τις ΗΠΑ  και τη «συνεργα-
σία για την αντιµετώπιση του εγκλήµα-
τος» που σηµατοδοτούν ακόµη
µεγαλύτερη ταύτιση της ελληνικής κυ-
βέρνησης µε τις "αντιτροµοκρατικές" πο-
λιτικές και πρακτικές των ΗΠΑ.

5. ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Εντείνεται καθηµερινά µε τις ευλο-

γίες του αστικού κράτους και των κοµ-
µάτων της πλουτοκρατίας και του
ευρωµονόδροµου και την αγαστή συνερ-
γασία και στήριξη της δικαιοσύνης, η ερ-
γοδοτική τροµοκρατία στους χώρους
δουλειάς, µε αιχµή του δόρατος τις κινη-
τοποιήσεις στα «JUMBO». Με βάση το
έγγραφο-παραγγελία Σανιδά προς τους
εισαγγελείς όλης της χώρας, το οποίο
χαρακτήριζε ως «τελεσθέντα εγκλή-
µατα» και «αντικοινωνική συµπερι-
φορά» τους εργατικούς και λα�κούς
αγώνες και την κοινωνική σύγκρουση µε-
ταξύ του κεφαλαίου και της εργασίας,
στήνονται βιοµηχανίες ποινικών και
αστικών διώξεων εκ µέρους του κρά-
τους και της εργοδοσίας σε βάρος του
συνεπούς εργατικού και των στελεχών
του ΠΑΜΕ. 

6. ΕΞΑΡΣΗ 
ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ
Στα πλαίσια της ΕΕ εντείνεται η αντι-

κοµµουνιστική προπαγάνδα και η λήψη
ανάλογων διωκτικών µέτρων, όπως η ποι-
νικοποίηση της κοµµουνιστικής δράσης
και της χρήσης των κοµµουνιστικών συµ-
βόλων σε µια σειρά κράτη-µέλη της ΕΕ, η
προσπάθεια να ταυτισθεί ο σοσιαλισµός
που γνωρίσαµε µε το φασισµό και το να-
ζισµό, οι διώξεις και φυλακίσεις κοµµου-
νιστών, η ποινικοποίηση κοµµουνιστικών
οργανώσεων.

Μπροστά στη συντονισµένη αυτή
επίθεση καλούµε τον ελληνικό λαό να
απειθαρχήσει στο αντιλαwκό και αντιδη-
µοκρατικό µπαράζ ΕE και κυβέρνησης,
εντείνοντας την περιφρουρηµένη και
οργανωµένη αντεπίθεσή του.

Να κάνει δική του υπόθεση τις λαw-
κές ελευθερίες και δικαιώµατα, µε την
ενεργή και δυναµική συµµετοχή του
στην προσπάθεια ανασύνταξης και
ισχυροποίησης του οργανωµένου λαw-
κού και ταξικού εργατικού κινήµατος,
µόνης δύναµης ανατροπής της σηµερι-
νής κατάστασης και επιβολής λαwκών
κατακτήσεων.

Από παρεµβάσεις των ναυτεργατικών
σωµατείων ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ

σε πλοία της ακτοπλοίας, διαπιστώθηκε
και καταγγέλθηκε το γεγονός ότι µε ευ-
θύνη του ΥΕΝ και των εφοπλιστικών
εταιρειών, η πλειοψηφία των πλοίων δεν
είχαν έγκαιρα υποβάλλει τα δικαιολογη-
τικά τους όπως ορίζεται από τον νόµο
για την συµµετοχή των ναυτεργατών
στις Ευρωεκλογές στις 7 Ιούνη 2009.

Απαιτήσαµε να παραταθεί ο χρόνος
υποβολής των δικαιολογητικών επιβάλ-
λοντας το δικαίωµα της συµµετοχή των
ναυτεργατών στις Ευρωεκλογές µε όλα
τα µέσα.

Απευθυνθήκαµε σε όλα τα κόµµατα
και καλέσαµε να συνεδριάσει γι’αυτό το
θέµα η διακοµµατική επιτροπή.

Σε παρέµβαση της γι’αυτό το θέµα η
Γενική Γραµµατέας της Κ.Ε. του ΚΚΕ

Αλέκα Παπαρήγα, µετά την επίσκεψη –
οµιλία µε ναυτεργάτες στο Ε/Γ-Ο/Γ
πλοίο «BLUE STAR 2» στις 21 Μάη, δή-
λωσε: «Το ΚΚΕ ζητά άµεση σύγκλιση
της διακοµµατικής επιτροπής γιατί δεν
έχει εξασφαλιστεί η ψήφος των ναυτερ-
γατών. ∆εν έχει λυθεί πρακτικά αυτό το
ζήτηµα που είναι σοβαρότατο. Η ψήφος
των ναυτεργατών χρειάζεται».

Τελικά το δικαίωµα της ψήφου για
εκατοντάδες ναυτεργάτες της Ακτο-
πλοίας εξασφαλίστηκε µε την παράταση
του χρόνου υποβολής των δικαιολογη-
τικών, µε απόφαση της ∆ιακοµµατικής
Επιτροπής του Υπουργείου Εσωτερικών
στις 22 Μάη 2009.

Οι ναυτεργάτες ξεπερνώντας τα
εµπόδια συµµετείχαν µαζικά στις Ευρω-
εκλογές ασκώντας το εκλογικό τους δι-
καίωµα.

Σηµαντική παρέµβαση του ΚΚΕ για την εξασφάλιση του δικαιώµατος της ψήφου 
των ναυτεργατών της ακτοπλοίας στις Ευρωεκλογές στις 7 Ιούνη 2009

Ο συνάδελφος µηχανικός Γιώργος Τούσσας, πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ την περίοδο 1997–2004, επανεξελέγει ευρωβουλευτής µε το ΚΚΕ.
Έτσι, για δεύτερη θητεία θα υπερασπιστεί στο Ευρωκοινοβούλιο τα συµφέροντα των εργατών και ειδικά των ναυτεργατών όπως έκανε 

και στην πρώτη 5ετία της ευρωκοινοβουλευτικής του θητείας.

ΙΣΧΥΡΟ ΜΕΤΩΠΟ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ

Η «Ν» δηµοσιεύει αποσπάσµατα από την σχετική
ανακοίνωση της «∆ηµοκρατικής Συσπείρωσης»
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Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση ανα-
κοίνωνε µια ακόµη φοροεπιδροµή

ενάντια στο πενιχρό εισόδηµα των ερ-
γαζοµένων και των άλλων λα�κών
στρωµάτων, επιχειρώντας να φορτώ-
σει στις πλάτες τους την οικονοµική
κρίση, στη Βουλή Ν∆ και ΠΑΣΟΚ
απέρριπταν την πρόταση νόµου του
ΚΚΕ για την προστασία του λα�κού ει-
σοδήµατος και την κατάργηση της έµ-
µεσης φορολογίας. Πρόκειται για µια
καθαρά ταξική επιλογή, που επιβεβαι-
ώνει το βαθιά αντεργατικό αντιλα�κό
χαρακτήρα της πολιτικής των δυο
κοµµάτων και του συστήµατος το
οποίο υπηρετούν. Η πρόταση του ΚΚΕ
καλλιεργεί «τη λογική να συγκρουστεί
ο εργαζόµενος µε τα συµφέροντα των
κεφαλαιοκρατών», ξεκαθάρισε ο ειση-
γητής του Νίκος Καραθανασόπου-
λος, προσθέτοντας πως η κατάθεση
της πρότασης γίνεται για να αποκα-
λυφθεί ο χαρακτήρας της ασκούµε-

νης πολιτικής και «να µπορέσει από
καλύτερη θέση το εργατικό λα�κό κί-
νηµα να οργανώσει την πάλη του».
Ασυζητητί απέρριψαν την πρόταση
τόσο η Ν∆, όσο και το ΠΑΣΟΚ, αφού
οι εκπρόσωποί τους τάχθηκαν ευθέως
ενάντια σε οποιαδήποτε πολιτική πρό-
ταση κινείται εκτός των κατευθύνσεων
της ελεύθερης αγοράς και της ΕΕ. Το-
ποθετούµενος επί της πρότασης του
ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ αποδέχθηκε τη λογική
ότι ο χρήστης των αγαθών οφείλει να
καταβάλλει φόρους (!), ενώ στα γνω-
στά συκοφαντικά - αντικοµµουνιστικά
µονοπάτια κινήθηκε ο ΛΑ.Ο.Σ.

Τι προβλέπει η πρόταση νόµου
H πρόταση νόµου του ΚΚΕ προβλέ-
πει:

• Κατάργηση του ΦΠΑ και του
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο
πετρέλαιο θέρµανσης και στο πε-
τρέλαιο αγροτικής κίνησης. 

• Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη
διατροφής εκπαίδευσης και υγείας,
στα οικιακά τιµολόγια της ηλεκτρι-
κής ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών,
ύδρευσης και αποχέτευσης. Με απο-
φάσεις του υπουργού Οικονοµίας
και Οικονοµικών, η κατάργηση του
ΦΠΑ µπορεί να επεκταθεί και σε
άλλα είδη λαwκής κατανάλωσης. 

• Η κίνηση όλων των τύπων των
οχηµάτων σε όλες τις οδούς ανε-
ξαρτήτως του όποιου χαρακτηρι-
σµού τους (ενδεικτικά δε στις
εθνικές οδούς, στους αυτοκινητο-
δρόµους και στις οδούς ταχείας
κυκλοφορίας) είναι ελεύθερη, κα-
ταργούµενων των τελών διοδίων ή
όπως αλλιώς ήθελε ονοµαστεί οποι-
οδήποτε αντίτιµο για τη διέλευσή
τους και κίνησή τους επ΄αυτών. 

• Κάθε άλλη διάταξη, αντίθετη
προς τις διατάξεις του παρόντος κα-
ταργείται.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΟΥ ΛΑ%ΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

Το δικαίωµα στη δουλειά, τα ερ-
γασιακά, κοινωνικά - ασφαλι-

στικά δικαιώµατα το εισόδηµα είναι
βασικά κριτήρια για να βγάλουν οι
εργαζόµενοι συµπεράσµατα και να
καταδικάσουν µαζικά την Ευρω-
παwκή Ένωση, την  πολιτική και τις
πολιτικές δυνάµεις που στερούν σε
χιλιάδες εργάτες και εργάτριες, σε
χιλιάδες εργατοxπαλλήλους το δι-
καίωµα στη δουλειά και χρησιµο-
ποιούν την κρίση και την ανεργία
για να επιβάλλουν, να προωθήσουν
τις πιο σκληρές αντεργατικές εκµε-
ταλλευτικές εργασιακές σχέσεις.

Οι ίδιοι οι εργαζόµενοι πρέπει
να πούνε: Φτάνει πια! Καµιά θυσία
για τις δυνάµεις του κεφαλαίου.

Την κρίση να πληρώσει η πλου-
τοκρατία.

Η υψηλή κερδοφορία των επι-
χειρήσεων, η καθήλωση των µισθών
και των συντάξεων, η χειροτέρευση
της κατάστασης των εργατικών -
λαwκών οικογενειών, η άναρχη καπι-
ταλιστική ανάπτυξη που σηµαδεύε-
ται από την εκµετάλλευση της
εργατικής τάξης από το κεφάλαιο,
ευθύνονται για την κρίση.

Οι εργαζόµενοι δεν έχουν καµία
ευθύνη.

Η ανεργία είναι διαχρονικό πρό-
βληµα του καπιταλισµού, είναι
πληγή αγιάτρευτη που κακοφορµί-
ζει στις συνθήκες της κρίσης.

Η αλήθεια είναι ότι παρά την
ανοδική ανάπτυξη της οικονοµίας
στη χώρα µας για πολλά χρόνια, η
ανεργία διατηρήθηκε σε υψηλά επί-
πεδα και αναµφισβήτητα σηµαδεύει
τη διακυβέρνηση της χώρας από τη
Ν.∆. και το ΠΑΣΟΚ.

Μπορούµε να πούµε ότι στην
Ελλάδα, µε τα επίσηµα (αλλά ανα-
κριβή στοιχεία) η ανεργία τα τελευ-
ταία χρόνια κινείται γύρω στο 8-11%
και   αγκαλιάζει 400 -500 χιλιάδες
ανέργους.

Στην πραγµατικότητα οι ανεργία
είναι υψηλότερη γιατί τα επίσηµα
στοιχεία υπολογίζουν ως απασχο-
λούµενους κι αυτούς ακόµα που
έκαναν ένα ψευτοµεροκάµατο την
εβδοµάδα.

Το πρώτο τρίµηνο του 2009 η
ανεργία σύµφωνα µε τα στοιχεία
της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας
έφτασε στο 9,3 % του εργατικού δυ-
ναµικού και οι άνεργοι ξεπέρασαν
τις 462 χιλιάδες.

Αύξηση σηµειώνεται συνολικά
στην Ε.Ε αφού υπολογίζεται ότι οι
άνεργοι το Μάη του 2009 έφτασαν
στα 21.462 εκατοµµύρια (8.9%) από
16.351 εκατοµ. που ήταν το Μάη
του 2008 (6.8%).

Αυξάνεται η ανεργία, αυξάνεται
και η υποαπασχόληση.

Πρέπει να σηµειώσουµε άτι η κα-
τάσταση είναι ακόµα πιο άσχηµη
στους νέους και στις γυναίκες.

Η ανεργία στους νέους και στις
νέες έως 24 χρόνων είναι στο 25%,
στις ηλικίες 25-34 χρονών είναι στο
12%. Ενώ στις γυναίκες η ανεργία
είναι στο 13,3%.

Οι τάσεις αυτές, όπως και το
υψηλό επίπεδο των χρόνια ανέργων
δεν είναι τωρινές, έχουν παγιωθεί και
χαρακτηρίζουν τη διακυβέρνηση του
δικοµµατισµού όλα τα χρόνια.

Υπάρχουν αιτίες, υπάρχουν

υπεύθυνοι στους οποίους πρέπει
να καταλογισθούν οι ευθύνες. 

∆εν µιλάµε για το όποιο πρό-
βληµα, µιλάµε για το δικαίωµα στη
δουλειά, για το δικαίωµα στη ζωή.

Το συµπέρασµα είναι αναµφι-
σβήτητο.

Η καπιταλιστική ανάπτυξη, η πο-
λιτική που υπηρετεί τα κέρδη της
πλουτοκρατίας, η πολιτική της Ευ-
ρωπαwκής Ένωσης, η πολιτική της
Ν.∆. και του ΠΑΣΟΚ δεν µπορούν
να εξασφαλίσουν το δικαίωµα στην
εργασία.

Όσο η οργάνωση της κοινωνίας,
της παραγωγής, των υπηρεσιών
στηρίζεται στο κέρδος του κεφα-
λαίου και η ιδιοκτησία των εργοστα-
σίων, των πλοίων .γενικότερα των
επιχειρήσεων θα είναι στα χέρια
των καπιταλιστών, η ανεργία θα
αποτελεί µάστιγα, θα χτυπάει χιλιά-
δες οικογένειες.

Αυτή είναι η ουσία του προβλή-
µατος.

Έχει δοκιµαστεί κάθε είδους
διαχείριση, (Φιλελεύθερη, Σοσιαλ-
δηµοκρατική, Κεντροαριστερή) και
οι εργαζόµενοι βασισµένοι στην
πείρα τους µπορούν να αποφύγουν
τις παγίδες που κρύβονται πίσω
από τα µεγάλα περί ανάπτυξης
λόγια που προβάλλει η κυβέρνηση
είτε την λεγόµενη «πράσινη οικονο-
µία» που προβάλλει το ΠΑΣΟΚ,
µέσω της οποίας οι βιαστές του πε-
ριβάλλοντος αναγορεύονται σε σω-
τήρες.

Τα κόµµατα του δικοµµατισµού
και του Ευρωµονόδροµου κρύβουν
το βασικό πρόβληµα. Κρύβουν ότι η
ανάπτυξη αυτή είναι για τους λί-
γους, είναι για την πλουτοκρατία,
για τα µεγάλα συµφέροντα.

Είναι απαράδεκτη, προκλητική η
στάση της κυβέρνησης της Ν∆ αλλά
και των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ
απέναντι στους ανέργους.

Το 70% των ανέργων δεν παίρ-
νει επίδοµα, και αυτοί που παίρνουν
καταδικάζονται να ζούνε µε 400
Ευρώ το µήνα µε διάρκεια επιδότη-
σης µόνο ένα χρόνο.

Οι λεγόµενες «ενεργητικές πολι-
τικές»  και η επονοµαζόµενη µετα-
τροπή του επιδόµατος ανεργίας σε
«επίδοµα απασχόλησης» αποτελούν
σχεδιασµένη πολιτική στήριξης της
κερδοφορίας του µεγάλου κεφα-
λαίου.

Σε αυτή την κατεύθυνση είναι
προδιαγεγραµµένη η τύχη των προ-
γραµµάτων και των ποσών που δια-
φηµίζει η κυβέρνηση. Στοχεύουν
στην τόνωση, στην αύξηση των κερ-
δών της πλουτοκρατίας.

Όλα αυτά τα χρόνια δοκιµάστη-
καν τα Τοπικά Σύµφωνα Απασχόλη-
σης, τα προγράµµατα κατάρτισης
και δια βίου εκπαίδευσης και άλλα
υποκατάστατα, αλλά το αποτέλεσµα
είναι η διατήρηση της ανεργίας σε
υψηλά επίπεδα, η επέκταση της µε-
ρικής και της προσωρινής απασχό-
λησης, η κατάργηση του 8ωρου, του
σταθερού εργάσιµου χρόνου, η κα-
τάργηση των εργασιακών δικαιωµά-
των στο όνοµα της αντιµετώπισης
της ανεργίας, η επιβολή της ανα-
σφάλιστης εργασίας µέσα από τα
προγράµµατα STAGE, ο διαχωρι-
σµός του εργάσιµου χρόνου σε
«ενεργό» και «ανενεργό» που δεν
θα πληρώνεται. Χρειάζεται µεγάλη
προσοχή.

Το ψευτοδίλληµα: Ανεργία ή κα-
τάργηση δικαιωµάτων, σηµαίνει
υποταγή, ακόµα πιο σκληρή εκµε-
τάλλευση και επιβάλλεται να εκ-
φραστεί µαζική, λαwκή
καταδικαστική στάση.

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση
αποκτά ιδιαίτερη σηµασία η διεκδί-
κηση του πλαισίου των αιτηυάτων
που προβάλλει το ΠΑΜΕ. το ταξικό
κίνηµα.

Αµεσες προσλήψεις στην Υγεία,
την Παιδεία, την Πρόνοια, γενικότερα

στις κοινωνικές υπηρεσίες.
Μονιµοποίηση των συµβασιού-

χων, µονιµοποίηση των εργαζοµένων
στα προγράµµατα βοήθεια στο σπίτι,
των εποχιακών δασοπυροσβεστών
και άλλων εργαζοµένων που ταλαι-
πωρούνται χρόνια µε τις συµβάσεις
ορισµένου χρόνου.

Πραγµατοποίηση έργων, υποδο-
µών µε κριτήριο τις λαικές ανάγκες,
έργα που αφορούν π.χ. την
αντιπληµµυρική και αντισεισµική προ-
στασία, την προστασία του περιβάλ-
λοντος, την ανάπτυξη των κοινωνικών
υπηρεσιών, µε ευθύνη του κράτους,

• Κατώτερο µισθό 1.400 Ευρώ
και Επίδοµα ανεργίας στο 80%, δη-
λαδή 1.120 Ευρώ για όλους τους
ανέργους και για όλη τη διάρκεια
της ανεργίας.

• Επιδότηση των νέων ανέρ-
γων, χωρίς καµιά προυπόθεση.

• Υπολογισµό του χρόνου ανερ-
γίας σαν συντάξιµου χρόνου.

• Επέκταση της υπαλληλικής
αποζηµίωσης (Ν.2112) για όλους.

• Μείωση του χρόνου συνταξιο-
δότηση για τους ανέργους που ξε-
περνούν τα δύο χρόνια στην
ανεργία.

• Πάγωµα των δανείων. 
• Μηνιαία κρατική επιδότηση

για τις οικογένειες που σπουδάζουν
παιδιά.

• Επιχορήγηση του ενοικίου.
• ∆ιάθεση κρατικών βρεφονη-

πιακών, παιδικών σταθµών για τα
παιδιά των ανέργων.

Αυτό το πλαίσιο µπορεί να ανα-
κουφίσει τις οικογένειες που έχουν
xτυπηθεί ή θα χτυπηθούν από την
ανεργία, γι’ αυτό µπορεί να γίνει
βάση  µια πλατιάς, λα�κής συσπείρω-
σης.

Πλούτος υπάρχει. οικονοµικές
δυνατότητες υπάρχουν και αυτό κα-
ταγράφεται στα 28 δισεκατοµµύρια
που έδωσε η κυβέρνηση στους τρα-
πεζίτες, στα πολλά δισεκατοµ. που
δίνει και πάλι στους καπιταλιστές

Αυτό που θα κρίνει είναι η
αποφασιστική διεκδίκηση των εργα-
ζοµένων µε ταξικό αγωνιστικό προ-
σανατολισµό, µαζί µε το ΠΑΜΕ, µε
µέτωπο κατά της πλεοψηφείας της
ΓΣΕΕ και της ΠΝΟ, του εργοδοτικού-
κυβερνητικού συνδικαλισµού που
συνδιαλέγονται µε τους Βιοµήχανους
και  τους  εφοπλιστές και  έχουν
υπογράψει  επανειληµµένα συµφω-
νίες υποταγής.

Η πάλη για το δικαίωµα στην
πλήρη-σταθερή εργασία συνδέεται
µε την πάλη για ριζικές αλλαγές.

Αυτό είναι κρίσιµο ζήτηµα.
Γιατί η εξασφάλιση του δικαιώµα-

τος δουλειάς για όλους απαιτεί ανά-
πτυξη που θα έχει κριτήριο τις
ανάγκες του λαού, απαιτεί ανάπτυξη
των κλάδων, των τοµέων της οικονο-
µίας, ανάπτυξης της Ναυτιλίας µε κε-
ντρικό σχεδιασµό και όχι άναρχα και
µε κριτήριο το κέρδος των καπιταλι-
στών.

∆ηλαδή η εξασφάλιση του δικαι-
ώµατος δουλειάς για όλους απαιτεί
κοινωνική ιδιοκτησία στα βασικά, συ-
γκεντρωµένα µέσα παραγωγής, στον
ορυκτό πλούτο, στη βιοµηχανία στην
µεταποίηση, στην Ενέργεια, στις τη-
λεπικοινωνίες, στις µεταφορές, στο
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα στις κοι-
νωνικές υπηρεσίες και σε άλλους το-
µείς και κλάδους.

∆ίπλα στον κοινωνικοποιηµένο
τοµέα της οικονοµίας, θα έχουν συµ-
βολή οι παραγωγικοί συνεταιρισµοί
της µικροµεσαίας αγροτιάς, των µι-
κρών επιχειρηµατιών, εκεί που η
παραγωγή δεν είναι ακόµα συγκε-
ντρωµένη.

Αυτή η οργάνωση της οικονοµίας
που απαντάει στις λα�κές ανάγκες
απαιτεί λα�κή εξουσία δηλαδή εξου-
σία που θα εκφράζει και θα προωθεί
τα συµφέροντα της εργατικής τάξης,
των λα�κών στρωµάτων.

Γ.Μ.

Η ΠΑΛΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ, ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ 
ΣΤΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ, ΣΥΝ∆ΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΛΗ 

ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οεφιάλτης της φτώχειας στοιχειώνει
τους εργαζόµενους σε κάθε γωνιά

της Ευρώπης, καθώς η ανεργία καλπά-
ζει όπως και τα χρέη τους προς τις
τράπεζες. Τα εισοδήµατα τους συρρι-
κνώνονται εάν δεν εξαφανίζονται, βα-
φτιζόµενα «αναγκαίες θυσίες» στο
όνοµα της παγκόσµιας καπιταλιστικής
κρίσης. Όπως όµως και στην κρίση του
1929, ο «πλούτος» δεν εξαφανίστηκε,
καθώς λίγοι εξακολουθούν να θησαυρί-
ζουν µεσούσης της κρίσης.

Εξάλλου, οι ευρωπα�κές κυβερνή-
σεις ήταν αυτές που εξασφάλισαν τη
συνέχεια στην κερδοφορία του κεφα-
λαίου, σπεύδοντας από την πρώτη
στιγµή αφ' ενός να στηρίξουν το κεφά-
λαιο µε συνεχείς τονωτικές ενέσεις δι-
σεκατοµµυρίων ευρώ και αφ' ετέρου να
καλέσουν τους λαούς να προβούν στις
«αναγκαίες θυσίες», καθώς και να σαλ-
πίσουν την επίθεση στις θέσεις εργα-
σίας και τους µισθούς. Είναι οι ίδιες οι
κυβερνήσεις που µε «µαγικό τρόπο»
εξαφάνισαν τα δεδοµένα της κρίσης
από την προεκλογική ατζέντα των εκλο-
γών. Είναι οι ίδιες οι κυβερνήσεις που
«έθαψαν στη λήθη», ώστε να µην επη-
ρεαστεί ακόµη περισσότερο το εκλογικό
αποτέλεσµα.

Εκατοµµύρια εργαζόµενοι 
στη λαιµητόµο

Έτσι τα συντριπτικά στοιχεία της
Eurostat, της Στατιστικής Υπηρεσίας της
Ευρωπα�κής Ένωσης, για την ανεργία,
το µήνα Απρίλη, η οποία στην ευρωζώνη
έσπασε το φράγµα του 9% ...χάθηκαν
ανάµεσα σε σκάνδαλα για βουλευτικά
έξοδα στη Βρετανία, σε σκάνδαλα στην
Ελλάδα, στις ερωτικές περιπέτειες του
Ιταλού πρωθυπουργού Σίλβιο Μπερλου-
σκόνι κ.ά. Εντούτοις, τα επίσηµα ποσο-
στά ανεργίας αποτελούν από µόνα τους
σκάνδαλο, καθώς καταδεικνύουν ότι πε-
ρίπου µισό εκατοµµύριο Ευρωπαίοι έχα-
σαν τη δουλειά τους σε ένα µήνα και η
ανεργία έφτασε στο 9,2% τον Απρίλη
από το 8,9% το Μάρτη. Σύµφωνα µε
εκτιµήσεις της Eurostat περίπου 20 εκα-
τοµµύριο πολίτες της ΕΕ των «27», ήταν
τον Απρίλη χωρίς δουλειά.

Στη Βρετανία, πάνω από 2 εκατοµ-
µύρια ανθρώπων υπέβαλαν αιτήσεις για
την παροχή επιδόµατος ανεργίας τον
Απρίλη. Ο αριθµός αυτός σηµατοδοτεί
πάνω από 80% αύξηση της ανεργίας σε
σύγκριση µε ένα χρόνο πριν. Οµως τα
χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόµη... πε-
ρίπου ένα εκατοµµύρια Βρετανοί ανα-
µένεται να προστεθούν στις τάξεις των
ανέργων µέχρι το τέλος του χρόνου,
καθώς ο οικονοµολόγος Ντέιβιντ Μπλα-
ντσφλάουερ προβλέπει ότι «τουλάχι-
στον µέχρι το τέλος του έτους» θα
απολύονται κάθε µήνα 100.000 εργαζό-
µενοι, ενώ προειδοποιεί ότι εάν η κυ-
βέρνηση δεν επενδύσει µε γνώµονα το
µέλλον, τότε θα δηµιουργηθεί µια «χα-
µένη γενιά» νέων. Μια γενιά που θα απο-
τελείται οπό «περίπου 900.000 άτοµα
κάτω των 25 ετών, που µετά και την απο-
φοίτηση της τάξης του 2009, θα ξεπε-
ράσει το 1 εκατοµµύριο»,

Αλµατώδη άνοδο παρουσίασε η
ανεργία και στη Γαλλία κατά το πρώτο
τρίµηνο του 2009, αγγίζοντας το 9,1%
του εργασιακά ενεργού πληθυσµού της
χώρας, δηλαδή 2.455.000 άνεργοι,
καθώς αυξήθηκαν στο εν λόγω διά-
στηµα κατά 1,1%, συγκριτικά µε το τέ-
ταρτο τρίµηνο του 2008, σύµφωνα µε τα
στοιχεία της εθνικής στατιστικής υπηρε-
σίας, INSEE.

Στην Ισπανία, η επίσηµη στατιστική
απογράφη της ανεργίας βρίσκεται σή-
µερα στο 17,4%, έναντι 10,5% το Μάη

του 2008 µε πάνω από 4 εκατοµµύρια
ανέργους, Η ανεργία διπλασιάστηκε την
ίδια περίοδο στην Ιρλανδία, ενώ τριπλα-
σιάστηκε στις βαλτικές χώρες, στην
Εσθονία, στη Λιθουανία και τη Λετονία,
µέσα σε διάστηµα ενός χρόνου.

Σε χώρες όπως η Γερµανία και η Αυ-
στρία, η αύξηση της ανεργίας επιβρα-
δύνθηκε κυρίως λόγω της εκτεταµένης
εισαγωγής µέτρων για τη βραχυπρόθε-
σµη απασχόληση. Τον Απρίλη του 2009,
2 εκατ. εργαζόµενοι απασχολούνταν σε
βραχυπρόθεσµης διάρκειας θέσεις ερ-
γασίας στη Γερµανία. Αλλά τα χειρό-
τερα έπονται, καθώς ο Οργανισµός
Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυ-
ξης (ΟΟΣΑ) προβλέπει δραστική άνοδο
της ανεργίας σε πάνω από 5 εκατ. πολί-
τες τους επόµενους µήνες.

Η ΕΕ και όλες οι ευρωπα�κές κυβερ-
νήσεις χρησιµοποιούν τη µαζική ανερ-
γία, ούτως ώστε να προωθήσουν την
εφαρµογή περικοπών στους µισθούς και
τις κοινωνικές πολιτικές. Αυτό ισχύει για
όλες τις κυβερνήσεις, ανεξάρτητα του
εάν είναι «σοσιαλδηµοκρατικές»  ή «συ-
ντηρητικές». 

Η Ευρωπα�κή Επιτροπή έχει γίνει συ-
νώνυµη της απορρύθµισης, της φιλε-
λευθεροποίησης της οικονοµίας και της
αποδιάρθρωσης των εργασιακών δικαι-
ωµάτων.

Η «Οδηγία Μπολκενστάιν» της ΕΕ
υπερφαλάγγισε τους παραδοσιακούς
ελάχιστους µισθούς και τις διαπραγµα-
τεύσεις για συλλογικές συµβάσεις,
καθώς και τα εργασιακά δικαιώµατα. Η
«ευελφάλεια» (flexicurity = ευελιξία και
ασφάλεια) πoυ απαιτεί η ΕΕ δίνει στις
εταιρείες τη δυνατότητα να αποφασί-
ζουν απολύσεις και περικοπές µισθών.
Την ίδια ώρα, το µέτρο εφαρµόστηκε
για να περισταλεί η στήριξη των ανέρ-
γων. Υποτίθεται ότι η µείωση και κατάρ-
γηση επιδοµάτων ανεργίας έχει στόχο
να ενθαρρυνθούν οι άνεργοι να βρουν
δουλειά γρηγορότερα. Στην πραγµατι-
κότητα, το µέτρο έχει στόχο να αναγκά-
σει τους άνεργους να δεχτούν την
πρόσληψη τους σε κακοπληρωµένες θέ-
σεις εργασίας και να διευκολύνει τις
δραστικές περικοπές στο γενικό επί-
πεδο των µισθών.

Αγώνας επιβίωσης
Σε πρόσφατη έκθεση της ΕΕ που

δηµοσιεύτηκε το Μάρτη αυτής της χρο-
νιάς, αναφέρεται: "τα πρόσφατα δεδο-
µένα καταδεικνύουν ότι το 16% όλων
των Ευρωπαίων απειλείται ακόµα από
τη φτώχεια. Παρότι µια καλή δουλειά
είναι πάντα η καλύτερη άµυνα έναντι
της φτώχειας, το γεγονός ότι το 8%
όσων έχουν καλές θέσεις εργασίας
είναι φτωχοί δείχνει πως µια δουλειά

δεν προσφέρει κατ' ανάγκη αυτήν την
προστασία". Το 16% των Ευρωπαίων
που ζουν στη φτώχεια - σύµφωνα µε επί-
σηµα στοιχεία - αντιστοιχεί σε 80 εκατ.
πολίτες της ΕΕ.

Σε κάθε χώρα της ΕΕ βασικά θύµατα
της ανεργίας και της φτώχειας είναι τα
παιδιά και οι νέοι. Άλλο απόσπασµα της
έκθεσης της ΕΕ αναφέρει: "Στην ΕΕ τα
παιδιά αντιµετωπίζουν µεγαλύτερο κίν-
δυνο να βρεθούν στη φτώχεια (19%)
από το συνολικό πληθυσµό. Η κατά-
σταση δε βελτιώθηκε από το 2000". Το
Μάρτη του 2009, το ποσοστό ανεργίας
κάτω των 25 ετών έφθανε περίπου το
18,3% στην Ευρώπη. Στην Ισπανία, πάνω
από το ένα τρίτο των µελών της ηλικια-
κής αυτής οµάδας είναι χωρίς δουλειά.
Ο αυξανόµενος αριθµός αποφοίτων
γυµνασίου αδυνατεί να βρει επαρκή
απασχόληση και αναγκάζεται να ανα-
λαµβάνει δύο ή τρεις κακοπληρωµένες
θέσεις απλώς για να επιβιώσει.

Αυτές οι στατιστικές των µέσων
όρων, ωστόσο, αποτυγχάνουν να ανα-
δείξουν την πλήρη έκταση της κοινωνι-
κής δυστυχίας η οποία κυριαρχεί σε
µεγάλα τµήµατα της Ευρώπης. Αν κά-
ποιος εξετάσει τη φτώχεια χωριστά σε
κάθε χώρα, σε κάθε περιοχή και σε κάθε
πόλη, θα ανακαλύψει τεράστια χάσµατα
µεταξύ των πλουσίων και των φτωχών
που είναι φανερά. Σε κάθε ευρωπα�κή
χώρα, υπάρχουν περιοχές που βυθίζο-
νται στην ακραία φτώχεια: Η νότια
Ισπανία, η νότια Ιταλία, η Ανατολική Γερ-
µανία, και µεγάλες περιοχές σε όλες τις
άλλες χώρες. Ολόκληρες επαρχίες µα-
στίζονται από µαζική ανεργία, µε τα
επίπεδα όσων εξαρτώνται από την κοι-
νωνική πρόνοια και τα επίπεδα της φτώ-
χειας να κυµαίνονται κατά µέσον όρο
στο 25% - 30%.

Ολόκληρα προάστια µεγάλων πό-
λεων και πρώην βιοµηχανικών κέντρων
στην Ευρώπη έχουν µετατραπεί σε συ-
ντρίµµια. Σε πόλεις όπως το Παρίσι, η
Βαρσοβία, η Ρώµη, φυσικά και η Αθήνα,
στις άλλοτε εργατικές συνοικίες και τις
συνοικίες των µεταναστών στο Άµστερ-
νταµ, το Λονδίνο, το Βερολίνο ή η Ρουρ
στη Γερµανία, η ανεργία και φτώχεια
είναι υπερδιπλάσια ή ακόµα και υπερ-
τριπλάσια από τον εθνικό µέσο όρο.

Υψηλά Κέρδη
Κι ενώ ολόκληρες περιοχές βυθίζο-

νται στη φτώχεια και τη δυστυχία, οι κα-
πιταλιστές συγκεντρώνουν τεράστια
κέρδη. Τα στοιχεία της Eurostat για τα
εισοδήµατα στην Ευρώπη είναι παρω-
χηµένα και περιορισµένης εγκυρότητας.
Οι εθνικές στατιστικές είναι πιο αξιόπι-
στες αν και φθάνουν έως και το 2007.
Σύµφωνα µε το Γερµανικό Ινστιτούτο
Οικονοµικής Έρευνας (DIW), το 2007
το πλουσιότερο 1% ταυ πληθυσµού είχε
στην κατοχή του το 23% όλων των κοι-
νωνικών πόρων. Το πλουσιότερο 10%
κατείχε πάνω από το 61%. Την ίδια
στιγµή, ο µισός και πλέον πληθυσµός
της Γερµανίας είτε δεν έχει κανένα πε-
ριουσιακό στοιχείο είτε είναι χρεωµένος.

Είναι ανάγκη να βγουν συµπερά-
σµατα, για την Ε.Ε. και την Ελλάδα.
Συµπεράσµατα που οδηγούν στην απε-
λευθέρωση από φοβίες και ψεύτικα διλ-
λήµατα. Ώστε µαζικά οι άνθρωποι του
µόχθου, οι ναυτεργάτες και οι οικογέ-
νειες τους να επιλέξουν το δρόµο του
αγώνα κατά της αντιλα�κής πολιτικής,
κατά του καπιταλιστικού δρόµου
ανάπτυξης που γεννάει ανεργία, ανα-
σφάλεια. Για να συγκεντρωθούν περισ-
σότερες δυνάµεις στην πάλη για το
δρόµο ανάπτυξης που έχει κριτήριο την
ικανοποίηση των λα�κών αναγκών.

Μαζική ανεργία και φτώχεια
ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑ[ΚΗ ΕΝΩΣΗΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑ[ΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΚΕΡΚΥΡΑ - ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΑΣΕ-ΝΑΤΟ

Ανεπιθύµητοι οι µακελάρηδες των λαών «Ούτε
γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών»!
Το σύνθηµα αυτό δέσποσε το πρωί στις 27

Ιούνη στο νέο  φρούριο της Κέρκυρας, όπου µέλη

της Γραµµατείας του  ΠΑΜΕ και της Επιτροπής
Ειρήνης της Κέρκυρας ανάρτησαν γιγαντοπανό,
διακηρύσσοντας και µε αυτό τον τρόπο ότι οι µα-
κελάρηδες του ΟΑΣΕ και του ΝΑΤΟ είναι ανεπι-
θύµητοι στο νησί.                                                                      

Στο πλαίσιο της προσπάθειας να αναρτηθεί το
πανό έγιναν δύο συλλήψεις, γεγονός που προκά-
λεσε την άµεση αντίδραση µαζικών φορέων και
συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Κλιµάκιο της τοπικής Γραµµατείας του ΠΑΜΕ,
αλλά και του ΚΚΕ, µε επικεφαλής τον βουλευτή
Κέρκυρας Μπ. Χαραλάµπους,           πραγµατο-
ποίησαν παράσταση διαµαρτυρίας, ζητώντας την
άµεση απελευθέρωση των συλληφθέντων.
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Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή η κυβέρ-
νηση το απόγευµα της 25 Ιούνη σε άσχετο νοµο-

σχέδιο (τακτοποίηση χρηστών κινητής τηλεφωνίας),
επαναφέρει την απαλλαγή συγκεκριµένων ναυτιλιακών
εταιρειών από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου την
οποία απαλλαγή προέβλεπε ο νόµος 1676/86 του
ΠΑΣΟΚ και είχε καταργήσει µόλις πριν ένα µήνα η Ν∆
µε το νόµο 3763/2009, µάλλον από κάποιο λάθος, αφού
και αυτός ο νόµος νέες φοροαπαλλαγές προέβλεπε.
Έτσι µε τη νέα ρύθµιση διατηρείται η απαλλαγή από το
φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου και διευρύνεται σε επι-
χειρήσεις που θα ήθελαν να µεταφέρουν την έδρα τους
στην Ελλάδα από άλλες χώρες της κοινότητας. 

Εκπληρώνεται δηλαδή αίτηµα – αξίωση των εφοπλι-
στών του Λονδίνου που είχε τεθεί πέρυσι όταν στην Αγ-
γλία δροµολογούνταν µέτρα φορολόγησης ξένων
κατοίκων. Είναι φανερό ότι Ν∆ και ΠΑΣΟΚ διαγκωνίζο-
νται, και µάλιστα διαχρονικά, για το ποιος µπορεί να εξυ-
πηρετήσει καλύτερα τα συµφέροντα των εφοπλιστών
που αποτελούν το σκληρό λόµπι του µεγάλου κεφα-
λαίου, το οποίο εξακολουθεί να καταγράφει τρελά
κέρδη ακόµα και σήµερα σε συνθήκες κρίσης. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι για να µην υπάρξει καθυστέρηση και
αναγκαστούν οι εφοπλιστές να πληρώσουν κανένα φρά-
γκο, στην τροπολογία διευκρινίζεται ότι «η ρύθµιση
ισχύει από την κατάθεσή της στη Βουλή». 

∆ηλαδή, ισχύει ενώ ακόµα δεν έχει ψηφιστεί από τη
Βουλή.

Το ΚΚΕ για την απαράδεκτη τροπολογία
Σε σχόλιο του Γραφείου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ, για

την τροπολογία υπέρ των εφοπλιστών, σηµειώνεται:
«Στο απαράδεκτο νοµοσχέδιο της κυβέρνησης, που

αποσκοπεί στο φακέλωµα των χρηστών των καρτοκινη-
τών, η κυβέρνηση κατέθεσε τροπολογία µε την οποία
απαλλάσσει τους εφοπλιστές από το φόρο συγκέντρω-
σης του κεφαλαίου. 

Είναι ένα ακόµα δώρο προς τους εφοπλιστές µαζί
µε την απαλλαγή από ασφαλιστικές εισφορές και τις
επιδοτήσεις µε ζεστό χρήµα εκατοντάδων εκατοµµυ-
ρίων ευρώ. Οι εργαζόµενοι και οι αυτοαπασχολούµενοι
πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι θα αυξάνουν οι έµµε-
σοι και οι άµεσοι φόροι εις βάρος τους, όσο θα είναι
αλώβητα τα κόµµατα και η πολιτική που υπηρετούν την
κερδοφορία του κεφαλαίου».

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ

Σε άνοδο βρίσκονται τα ναυτικά ατυχήµατα που
έχουν στοιχίσει ανθρώπινες ζωές, σύµφωνα µε την

European Maritime Safety Agency (EMSA). Το 2008,
εντός των ευρωπαwκών χωρικών υδάτων, 754 πλοία
ενεπλάκησαν σε 670 ατυχήµατα. Το 2007 είχαν εµπλα-
κεί 762 πλοία σε 715 ατυχήµατα και το 2006 είχαµε  535
πλοία σε 505 ατυχήµατα. 

Ο αριθµός των νεκρών ναυτεργατών το 2008 ανέρ-
χεται σε 82, όσοι επίσης ήταν και το 2007, ενώ το 2006
οι νεκροί ναυτεργάτες ήταν 76. Το 37% των απωλειών
σε ζωές είναι σε ψαράδικα, ενώ το 25% σε ποντοπόρα
πλοία. Η χειρότερη περιοχή είναι η Βόρεια Θάλασσα.

• Τον θάνατο βρήκε µέσα στο µηχανοστάσιο του Φ/Γ
πλοίου «ΕΒΙΑ ΑpΛΑΝΤ», 55χρονος Α΄ Μηχανικός. 

Είχε χάσει τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια εργα-
σίας 08-06-09. Μταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκοµείο Κω,
όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του και στη συνέχεια
επρόκειτο να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτοµή. Προανά-
κριση διενεργείται από την τοπική Λιµενική Αρχή. 

•Θανάσιµος τραυµατισµός 61χρονου, που εργαζό-
ταν στις θαλάσσιες εγκαταστάσεις τεχνητής νησίδας
ΕΛΠΕ όρµου Θεσσαλονίκης συνέβη 05-06-09, όταν προ-
σέγγιζε την τεχνητή νησίδα µε τη συνδροµή του Ρ/Κ «ΕΥ-
ΡΩΠΗ» και συνεθλίβη καθώς βρέθηκε ανάµεσα στο
ποδαρικό του πλωτού γερανού και την τεχνητή νησίδα.
Μεταφέρθηκε στο Νοσοκοµείο «Γ. Γεννηµατάς», όπου
διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάκριση διενεργείται
από τη Λιµενική Αρχή Θεσσαλονίκης.

• Πρόωρα στα 23 χρόνια του έχασε τη ζωή του
16-05-09 ο έλληνας ναυτεργάτης, που υπηρετούσε ως
ανθυποπλοίαρχος στο ∆/Ξ πλοίο «ΑΜΑΖΩΝ ΓΚΑΡΝΤΙΑΝ»
και ο οποίος νοσηλευόταν σε νοσοκοµείο του Sao
Sebastiao από την 13-05-09. Από την Π.Λ. Αρχή, η οποία
διενεργεί την προανάκριση, ενηµερώθηκαν οι αρµόδιες
Αρχές για τη µεταφορά της σορού του 23χρονου στην
Ελλάδα.

• Θανατηφόρο εργατικό «ατύχηµα» σηµειώθηκε 11-
05-09 στο λιµάνι του Ηρακλείου, µε θύµα έναν 50χρονο
χειριστή ρυµουλκού, που δούλευε στα έργα εκβάθυνσης
της λιµενολεκάνης στον παλιό µόλο. Στην προσπάθεια
του να µεταβεί από το ρυµουλκό στη βάρκα που θα τους
µετέφερε στη στεριά, χτυπήθηκε βαριά από το γερανό ο
οποίος ακόµα κινούνταν. Μεταφέρθηκε στο «Βενιζέλειο»
Νοσοκοµείο Ηρακλείου, όπου εξέπνευσε λίγη ώρα αργό-
τερα. 

• Απεβίωσε 70χρονος Έλληνας ναυτικός, Πλοίαρχος
του Φ/Γ πλοίου ‘’NORTH KING’’ σηµαίας Παναµά, κατά
το ταξίδι από Γιβραλτάρ προς Καναδά στις 04-04-09. Ο
θάνατος επήλθε µετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο
µηχανοστάσιο. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άµεσα και το
πλοίο συνέχισε το ταξίδι του, µε προορισµό το λιµάνι
Ponta Delgada στις Αζόρες, όπου κατέπλευσε την Κυ-
ριακή 05-04-2009, για την διακοµιδή της σορού και εκτέ-
λεση εργασιών επισκευής.

• Νέο φονικό διαπράχθηκε στο ναυπηγείο Νεωρίου
της Σύρου του Ταβουλάρη, αγοραστή και των Ναυπη-
γείων Ελευσίνας. Συγκεκριµένα, ο 61χρονος Μανώλης
Γερασίµου εργαζόµενος του ναυπηγείου, ο οποίος ήταν
ναυτολογηµένος ως ναύτης σε ένα από τα ρυµουλκά της
επιχείρησης, βρήκε τραγικό θάνατο, 14/7/09, όταν τον συ-
νέθλιψε κινούµενος γερανός. Από ανθρώπους του ναυ-
πηγείου επιχειρήθηκε να αποδοθεί ο σκοτωµός του
εργάτη σε «τυχαίο» γεγονός. Όµως το ναυπηγείο έχει βε-
βαρυµένο «ιστορικό» σε ότι αφορά την έλλειψη ακόµα και
των στοιχειωδών µέτρων ασφαλείας.

Βαρύς ο φόρος αίµατος των
ναυτεργατών στην ΕΕ

Οεµπαιγµός σε βάρος των νησιωτών και
του επιβατικού κοινού από την κυβέρ-

νηση και προσωπικά από τον υπουργό
Εµπορικής Ναυτιλίας εντείνεται. Στις 9
Ιούλη ο υπουργός έστειλε εγκύκλιο στις
ακτοπλο�κές εταιρείες, τα λιµεναρχεία, τις
εφοπλιστικές ενώσεις και αλλού, για να
τους ενηµερώσει σχετικά µε το νοµικό πλαί-
σιο που αφορά τα ...«δικαιώµατα του επι-
βάτη»! Αυτό ενώ την ίδια ώρα η κυβέρνηση
της Ν∆, µε την πολιτική που συνεπικουρεί
και το ΠΑΣΟΚ και φέρει τη σφραγίδα της
Ευρωπα�κής Ενωσης, έχει παραδώσει τις
ακτοπλο�κές συγκοινωνίες στο έλεος των
εφοπλιστών. Το αποτέλεσµα είναι νησιά να
αποκλείονται, οι ναυτεργάτες να είναι στο
πόδι µέχρι εξάντλησης για να έχουν εν πλω
τα λιγοστά και στην πλειοψηφία τους υπο-
συντήρητα ακτοπλο�κά πλοία και από πάνω
να δίνουν µάχη κάθε τόσο για να πάρουν τα
δεδουλευµένα τους, ενώ οι επιβάτες, αν
βρίσκουν καράβι για τον προορισµό τους,
να πληρώνουν τιµές κρουαζιέρας για υπη-
ρεσίες όπως αυτές του ακτοπλο�κού πλοίου
«ΜΑΡΙΝΑ», όπου οι συνθήκες υγιεινής είναι
πολύ άσχηµες.

Απόδειξη ότι η κυβέρνηση της Ν∆ «δου-
λεύει» για το εφοπλιστικό και συνολικά το
µεγάλο κεφάλαιο είναι και το άρθρο 99 του
νόµου της 3588/2007 και οι ευνο�κές ρυθµί-
σεις που προβλέπει για εταιρείες που αντι-
µετωπίζουν προβλήµατα ...ρευστότητας, το
οποίο τους δίνει µία ακόµα ευκαιρία για να
αποφύγουν την πτώχευση. Στις 9/7/09  ανα-
κοινώθηκε ότι η εταιρεία «ΣΑΟΣ» του εφο-
πλιστή Μανούση εντάχθηκε στο εν λόγω
άρθρο, που αξίζει να σηµειωθεί - για να δο-

θεί µια «γεύση» των ρυθµίσεων - ότι ανά-
µεσα σε άλλα προβλέπει: «Το ∆ηµόσιο, Νο-
µικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, δηµόσιες
επιχειρήσεις του δηµόσιου τοµέα, φορείς
κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης µπο-
ρούν να συναινούν σε µείωση των απαιτή-
σεών τους κατά του οφειλέτη». Η απόφαση
για την υπαγωγή της «ΣΑΟΣ» στο άρθρο 99
εκδόθηκε από το Πολυµελές Πρωτοδικείο
Αλεξανδρούπολης. Πρακτικά αυτό σηµαίνει
τόσο για τους ναυτεργάτες των πληρωµά-
των των πλοίων της, στους οποίους οφείλει
µεγάλα ποσά από δεδουλευµένα, αλλά και
για τα ασφαλιστικά τους ταµεία, δηλαδή το
ΝΑΤ, ότι δεν πρόκειται να πάρουν «µία» όσο
η εταιρεία θα βρίσκεται υπό την ισχύ του
άρθρου, που στην καλύτερη των περιπτώ-
σεων διαρκεί 6 µήνες.

Καθηµερινές είναι οι παρεµβάσεις των ναυτερ-
γατικών σωµατείων ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ,

των δυνάµεων της Ναυτεργατικής Συνδικαλιστικής
Κίνησης, στα οξυµµένα προβλήµατα των ναυτερ-
γατών, αποτέλεσµα της πολιτικής της ανταγωνι-
στικότητας και κερδοφορίας του εφοπλιστικού
κεφαλαίου.

Αυτήν την πολιτική στήριξαν και στηρίζουν οι
µέχρι σήµερα κυβερνήσεις Νέας ∆ηµοκρατίας –
ΠΑΣΟΚ σε στεριά και θάλασσα, µαζί µε τις δυνά-
µεις του κυβερνητικού – εργοδοτικού συνδικαλι-
σµού υπονοµεύοντας δικαιώµατα και κατακτήσεις
των εργαζοµένων.

∆εν διστάζουν ακόµα και αυτές τις Συλλογικές
Συµβάσεις Εργασίας που υπογράφουν ΥΕΝ – εφο-
πλιστές – πλειοψηφία ΠΝΟ, και δεν ανταποκρίνο-
νται στις πραγµατικές ανάγκες των ναυτεργατών,
πριν στεγνώσει το µελάνι των υπογραφών τους να
τις παραβιάζουν.

Χαρακτηριστικός ήταν ο αγώνας των ναυτερ-
γατών της ναυτιλιακής εταιρείας G.A.FERRIES
(Μ.ΑΓΟΥ∆ΗΜΟΣ) που µε πολύµορφες αγωνιστικές
κινητοποιήσεις και την συµπαράσταση των ταξικών
δυνάµεων στο ναυτεργατικό κίνηµα, έφεραν θετικά
αποτελέσµατα διεκδικώντας τα δεδουλευµένα

τους.
∆ιαπίστωσαν στην πράξη και όχι στα λόγια ότι

µπροστά στον αγώνα τους καθηµερινά ήταν οι δυ-
νάµεις της Ν.Σ.Κ., διαπίστωσαν για άλλη µια φορά
το βρώµικο, τυχοδιωκτικό ρόλο της διοίκησης των
Ναυτών να παραπλανήσει το αγωνιστικό προσανα-
τολισµό τους σε παράσταση διαµαρτυρίας στην
ΠΝΟ.

Ανάλογα συµπεράσµατα έχουν βγάλει το τε-
λευταίο διάστηµα µε τον αγώνα τους και οι ναυ-
τεργάτες για την διεκδίκηση των δεδουλευµένων
τους στα πλοία Ε/Γ-Ο/Γ «SARDINIA VERA», Ε/Γ-Ο/Γ
«ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ», Ε/Γ-Ο/Γ «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ», Ε/Γ-Ο/Γ
«ΝΗΣΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ», Ε/Γ-Ο/Γ «ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ»,
Ρ/Κ «ΛΕΩΝ».

Από τις εξελίξεις, µε την γενικευµένη επίθεση
του κεφαλαίου, επιβάλλεται το ανέβασµα της ταξι-
κής πάλης, η ενίσχυση των ταξικών δυνάµεων, των
δυνάµεων του ΠΑΜΕ, να συγκροτήσουµε Επιτρο-
πές Αγώνα µέσα και έξω από τα πλοία, να διεκδι-
κήσουµε µε το πλαίσιο αιτηµάτων µας που
απαντάει στο σύνολο της αντιλα�κής πολιτικής, για
τις πραγµατικές µας ανάγκες , προς όφελος της
λα�κής οικογένειας.

Οργάνωση – Συσπείρωση – Αγώνας 
µε τις δυνάµεις της Ν.Σ.Κ., του ΠΑΜΕ 

ενάντια στην αντιλαwκή πολιτική

Τις τεράστιες ευθύνες ΠΑΣΟΚ - Ν∆, καθώς και των
κοµµάτων που στηρίζουν την πολιτική της ΕΕ και

οδηγεί στην πλήρη εµπορευµατοποίηση και ιδιωτικο-
ποίηση της Υγείας και της Πρόνοιας, κατήγγειλε ο
Γιώργος Τούσσας, ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, στη διάρ-
κεια της περιοδείας που πραγµατοποίησε 3 του Ιούνη
στον Οίκο του Ναύτη, συνοδευόµενος από αντιπρο-
σωπεία των ταξικών ναυτεργατικών σωµατείων
ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΠΡΝ (Ρυµουλκά) -
ΠΕΣ/ΝΑΤ.

Στη συνάντηση που είχε µε τους εκπροσώπους
του ∆Σ αλλά και των εργαζοµένων, αναδείχτηκε η τε-
ράστια έλλειψη προσωπικού, που έχει σαν αποτέλε-
σµα ένας πολύ µεγάλος αριθµός ασφαλισµένων να
διοχετεύονται σε ιδιωτικά κέντρα και κλινικές. Συγκε-
κριµένα, από τις 130 οργανικές θέσεις γιατρών (µε
βάση τον πεπαλαιωµένο κανονισµό) είναι κενές οι 64
ενώ πολλοί από όσους υπηρετούν αναγκάζονται να
εκτελούν ελεγκτικό και όχι θεραπευτικό έργο.

Καθηµερινά, µε το υπάρχον προσωπικό, πραγµα-
τοποιούνται κατά µέσο όρο 500 ραντεβού και στα µι-
κροβιολογικά εργαστήρια γίνονται 150 αιµοληψίες
κάθε µέρα. Εποµένως, αν είχαν καλυφθεί πλήρως οι
κενές θέσεις των γιατρών, το Ταµείο θα εξοικονο-
µούσε τεράστια χρηµατικά ποσά, προκειµένου να κα-
λυφθούν οι ανάγκες των 222.000 ασφαλισµένων.
Χαρακτηριστική ήταν η επισήµανση στη διάρκεια της
συζήτησης πως αν δεν προσληφθούν γιατροί σε
άµεσο χρονικό διάστηµα, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος
το Ταµείο να διαλυθεί. 

Οι σύγχρονες ανάγκες των λαwκών στρωµάτων
µπορούν να καλυφθούν µόνο µέσα από ένα απο-
κλειστικά δηµόσιο και δωρεάν σύστηµα Υγείας -
Πρόνοιας, κεντρικά σχεδιασµένο, που θα παρέχει
ενιαίες υπηρεσίες σε όλο το λαό, θα χρηµατοδοτεί-
ται πλήρως και επαρκώς από τον κρατικό προxπο-
λογισµό και τους εργοδότες και χωρίς καµιά
επιχειρηµατική δράση.

Έµποροι της Υγείας και οι ∆ήµοι!

∆ιαρκής και εξελισσόµενη, σε αντιδραστική κα-
τεύθυνση, είναι τα τελευταία χρόνια η εµπλοκή της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον τοµέα της Υγείας - Πρό-

νοιας. Οσο προχωράει η εµπορευµατοποίηση - ιδιω-
τικοποίηση της Υγείας - Πρόνοιας, όσο απεµπολείται
από το κράτος η ευθύνη παροχής υπηρεσιών Υγείας
- Πρόνοιας, τόσο περισσότεροι ∆ήµοι εµπλέκονται,
στον ένα ή τον άλλο βαθµό, ώστε να ενισχύεται ο ιδιω-
τικός τοµέας. Άλλωστε, τις κατευθύνσεις της ΕΕ προ-
ωθούν, όπως επιβεβαιώθηκαν και στην τελευταία
Σύνοδο Κορυφής. 

Η µέχρι σήµερα εµπειρία απ' τη λειτουργία τέ-
τοιων υπηρεσιών µέσω των δήµων δείχνει ότι δεν
έχουν τίποτα να ζηλέψουν από µια ιδιωτική επιχεί-
ρηση. Οι παροχές µειώνονται ή υποβαθµίζονται, χρη-
σιµοποιείται φτηνό εργατικό δυναµικό (εθελοντές,
STAGE, µερική απασχόληση κ.λπ.), σε πολλές περι-
πτώσεις αυξάνονται οι πληρωµές είτε άµεσα είτε έµ-
µεσα µέσω της δηµοτικής φορολογίας.

Χαρακτηριστική προς τούτο είναι η κατάσταση
στην διδάξασα αυτό το σύστηµα, τις ΗΠΑ, όπου ένας
στους 6 Αµερικανούς ή περίπου 50 εκατοµµύρια πο-
λίτες δεν έχουν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη
καθώς είναι είτε πολύ νέοι για να µπορούν να εντα-
χθούν στο πρόγραµµα «Medicare» ή «οικονοµικά εύ-
ρωστοι» ώστε να ενταχθούν στο «Medicaid» αλλά όχι
αρκετά «οικονοµικά εύρωστοι» ώστε να πληρώνουν
ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες!

Ωθούν σε διάλυση τον Οίκο Ναύτου

ΝΑΥΤΙΚΑ «ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ»

Κυβέρνηση και πρόεδρος
του ΝΑΤ µεθοδεύουν το

µοίρασµα της ακίνητης περι-
ουσίας των ναυτεργατών
στους ιδιώτες, ολοκληρώνο-
ντας το «έργο» που ξεκίνησε
η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ,
χτυπώντας ταυτόχρονα τα
κοινωνικοασφαλιστικά δικαι-
ώµατα των ναυτεργατών.

Με ευθύνη του διορισµέ-
νου από την κυβέρνηση προέ-
δρου του ΝΑΤ, Γρ. Τιµαγένη,
στα θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης της τακτικής συνε-
δρίασης της διοίκησης του
Ταµείου, που θα γίνει τη ∆ευ-
τέρα 13 Ιούλη, εντάχθηκαν
αιφνιδιαστικά και θέµατα που
αφορούν την «αξιοποίηση» 12
ακινήτων του Ταµείου! 

Στα θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης περιλαµβάνεται και
το ακίνητο του Ναυτικού
Ιδρύµατος Εµπορικού Ναυτι-
κού (ΝΙΕΝ). Συγκεκριµένα το
∆Σ του ΝΑΤ θα κληθεί να
εγκρίνει την «Προγραµµατική
Σύµβαση για τη διαχείριση
του περιβάλλοντος χώρου του
ΝΙΕΝ στο ∆ήµο Μελισσίων Ατ-
τικής». ∆ηλαδή ο χώρος αλλά-
ζει χρήση και πολύ εύκολα
στη συνέχεια µπορεί να δοθεί
προς «αξιοποίηση» και το επί
χρόνια, σκόπιµα εγκαταλειµ-
µένο, από τις κυβερνήσεις της
Ν∆ και του ΠΑΣΟΚ, κτίριο του
Ναυτικού Νοσοκοµείου, για
το οποίο τα ταξικά ναυτεργα-
τικά σωµατεία έχουν καταθέ-
σει συγκεκριµένες προτάσεις
να λειτουργήσει ως πανεπι-
στηµιακή κλινική (ανύπαρκτη
µέχρι τώρα στη χώρα µας)
για την πρόληψη και αντιµε-
τώπιση των επαγγελµατικών
ασθενειών, που θερίζουν
τους ναυτεργάτες και τους
άλλους εργαζόµενους. Στην
κατεύθυνση αυτή το ΝΙΕΝ
µπορεί να αποτελέσει τη βάση
για την πραγµατική αξιοποί-
ηση και των υπόλοιπων ακινή-
των του ΝΑΤ, προς όφελος
των ναυτεργατών και σε συ-
νεργασία µε τα άλλα ασφαλι-
στικά Ταµεία.

Πρόκειται για ένα οργανω-
µένο σχέδιο των µέχρι σήµερα
κυβερνήσεων της Ν∆ και του
ΠΑΣΟΚ, οι οποίες συνειδητά
έχουν εγκαταλείψει την περι-
ουσία των ναυτεργατών για να
την προσφέρουν τώρα βορά
στους ιδιώτες µε την κατάπτυ-
στη µέθοδο των Συµπράξεων
∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα

(Σ∆ΙΤ), που φέρει ατόφια τη
σφραγίδα και του ΣΥΝ/ΣΥ-
ΡΙΖΑ.

Τους χώρους των ακινήτων
του ΝΑΤ έχουν βάλει στο
«µάτι» οι δήµαρχοι του ευρω-
µονόδροµου µε προεξάρχο-
ντα τον δήµαρχο Αθηναίων Ν.
Κακλαµάνη ο οποίος έχει µε
επιστολή του προς το ΝΑΤ ζη-
τάει να «αγοράσει» το κτίριο
του ΝΑΤ στην οδό Βερανζέ-
ρου, µε προφανή στόχο την
εµπορική εκµετάλλευσή τους
σε σύµπραξη µε ιδιώτες. Επί-
σης ο δήµαρχος Μελισσίων Μ.
Γραφάκος, εκλεγµένος µε το
κοινό ψηφοδέλτιο των Ν∆ -
ΣΥΝ, αξιώνει την αλλαγή χρή-
σης του χώρου, επίσης για
εµπορική εκµετάλλευση, του
ναυτικού νοσοκοµείου ΝΙΕΝ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι
στη σχετική εισήγηση για την
...«αξιοποίηση» των ακινήτων
του Ταµείου αναφέρεται ότι
«είναι επιτακτική ανάγκη» για
την «αύξηση των εσόδων του
Ταµείου». Οµως την ίδια ώρα,
στην ίδια λίστα των θεµάτων
ηµερήσιας διάταξης περιλαµ-
βάνεται η χορήγηση ελευθε-
ροπλοZας σε πλοία του Γερ.
Αγούδηµου παρά τις τερά-
στιες οφειλές του εφοπλιστή
προς το Ταµείο. 

Η δυναµική παρέµβαση
των ταξικών ναυτεργατικών
σωµατείων ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΣ/ΝΑΤ στη
συνεδρίαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του ΝΑΤ, τη
∆ευτέρα 13 Ιούλη 2009,
κατάφερε να επιβάλει την
αναβολή των θεµάτων, που
αφορούσαν την παραχώρηση
σε ιδιωτικές εταιρείες 8 ακινή-
των του Ταµείου, την αλλαγή
χρήσης του χώρου του Ναυτι-
κού Ιδρύµατος Εµπορικού
Ναυτικού (ΝΙΕΝ), όπου βρί-
σκεται το Ναυτικό Νοσοκο-
µείο και την εκµίσθωση άλλων
τριών. Οµως, το πρόβληµα
παραµένει και η επίθεση σε
βάρος της ακίνητης περιου-
σίας των ναυτεργατών είναι
σε πλήρη εξέλιξη.

Τα ταξικά ναυτεργατικά
σωµατεία ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝ-
ΣΩΝ - ΠΕΠΡΝ (Ρυµουλκά) -
ΠΕΣ-ΝΑΤ διαµηνύουν: «Κάτω
τα βρωµερά σας χέρια από
την περιουσία των ναυτεργα-
τών» και ξεκαθαρίζουν ότι «δε
θα επιτρέψουν τη λεηλασία
της ναυτεργατικής περιου-
σίας».

ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΣ/ΝΑΤ 
«Μπλόκο» στο ξεπούληµα της περιουσίας του ΝΑΤ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Ευνοεί το µεγάλο κεφάλαιο µε κάθε ευκαιρία

Με την αξιοποίηση του άρθρου 99 του νόµου 3588/2007 δίνουν περίοδο 
χάριτος στη «ΣΑΟΣ», την ώρα που χρωστά λεφτά σε ναυτεργάτες και ΝΑΤ

Με δυναµική κινητοποίηση έξω
από το κτίριο του ΝΑΤ, συντα-

ξιούχοι και εν ενεργεία ναυτεργά-
τες έδωσαν 2 του Ιούνη τη δική
τους απάντηση στην αντιναυτερ-
γατική πολιτική των Ν∆, ΠΑΣΟΚ και
ΕΕ, που µετά από τόσα χρόνια
δουλειάς, για να διαφυλάξει και να
ενισχύσει την κερδοφορία των
εφοπλιστών, τους καταδικάζει σε
συντάξεις «ντροπής», πλήττει τα

εναποµείναντα κοινωνικοασφαλι-
στικά, εργασιακά τους δικαιώµατα. 

Οι ναυτεργάτες διατράνωσαν
την απαίτησή τους να καταβληθεί
άµεσα το έκτακτο επίδοµα για τους
χαµηλοσυνταξιούχους, προβάλλο-
ντας το αίτηµα µε τα πλακάτ και τις
πικέτες που κρατούσαν, για σύ-
νταξη στο 80% του µισθού, για κα-
τώτερη σύνταξη στα 1.120 ευρώ.
Την κινητοποίηση διοργάνωσαν τα
ναυτεργατικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ -
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΠΡΝ (Ρυµουλκά)
- και η ΠΕΣ ΝΑΤ. Στο πλευρό των
ναυτεργατών ήταν ο ναυτεργάτης
ευρωβουλευτής Γιώργος Τούσ-
σας, µέλος της ΚΕ του ΚΚΕ.

Να σηµειωθεί ότι µετά τη ναυ-
τεργατική κινητοποίηση, από το
ΥΕΝ εκδόθηκε δελτίο Τύπου, ανα-
κοινώνοντας ότι η καταβολή του
έκτακτου επιδόµατος στους δι-
καιούχους του ΝΑΤ θα αρχίσει
από αύριο 4 Ιούνη. Όµως, όπως
καταγγέλλει η ΠΕΣ-ΝΑΤ το πενι-
χρό αυτό επίδοµα των 500 ευρώ
και 300 ευρώ δεν έχει καταβληθεί
µέχρι σήµερα σε πολλούς χαµη-
λοσυνταξιούχους που το δικαιού-
νται!

∆υναµική κινητοποίηση στο ΝΑΤ 

Φουντώνει η φωτιά στη Νιγηρία

Επίθεση σε τερµατικό σταθµό φόρτωσης πετρελαίου της «Atlas Cove» στο Λάγος της Νιγηρίας
σηµειώθηκε την Κυριακή 12 Ιούλη, µε αποτέλεσµα να πάρουν φωτιά οι εγκαταστάσεις και τα

πλοία που ήταν δεµένα στο terminal. Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβαν οι νιγηριανοί αντάρτες
του MEND - Μέτωπο για την Απελευθέρωση του ∆έλτα του Νίγηρα, που διεξάγουν ένοπλο αγώνα
για την απελευθέρωση της επαρχίας δέλτα του Νίγηρα. Για το τι συµβαίνει στην περιοχή αυτή είναι
χαρακτηριστική η περίπτωση της πολυεθνικής «Shell», η οποία πρόσφατα αναγκάστηκε να δώσει
εξωδικαστικά τα 15,5 εκατ. δολάρια στους συγγενείς και τους οικείους των εννιά Νιγηριανών µελών
της φυλής των Ογκόνι, που απαγχονίστηκαν το 1995 (ανάµεσά τους και ο γνωστός συγγραφέας Κεν
Σάρο Ουίουα), όχι βέβαια για να κάνει ...«µία ανθρωπιστική χειρονοµία», όπως ξεδιάντροπα ανα-
κοίνωσε, αλλά για να µην φθάσουν στη δηµοσιότητα τα εγκλήµατά της στο ∆έλτα του Νίγηρα, εάν
φυσικά γινόταν η δίκη στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης...Εκπρόσωπος του αγωνιστικού κινήµατος
που έχουν συγκροτήσει µέλη της κοινότητας των Ογκόνι απ’ το 1990 (γνωστό ως MOSOP) δήλωσε:
«Για µας, αυτές οι αποζηµιώσεις σηµαίνουν την αρχή και όχι το τέλος του αγώνα µας για δικαί-
ωση...». Μόνο η ενδυνάµωση του λα�κού κινήµατος είναι η πιο βάσιµη ελπίδα για πραγµατική αλ-
λαγή, διαφορετικά η κάθε «Shell» θα µετατρέπει, στο βωµό του καπιταλιστικού κέρδους,
αλλοτινούς φυσικούς παραδείσους, σε πραγµατική κόλαση...
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Με κινητοποιήσεις απαντούν οι εργαζόµενοι στο Ναυ-
πηγείο Σκαραµαγκά στα διαλυτικά σχέδια της γερ-

µανικής ιδιοκτήτριας “Thyssen Kroup”.
Οι 170 περίπου εργαζόµενοι του τµήµατος τροχαίου

υλικού (τρένων) βρίσκονται µε το ένα πόδι στην ανεργία
αφού η εταιρεία φάντασµα στην οποία µεταβίβασε το
τµήµα η “Thyssen” βρίσκεται σε διαδικασία πτώχευσης. 

Αλλά και άλλοι 1400 εργαζόµενοι του Ναυπηγείου
είναι σε αγωνία και ανασφάλεια µια και η “Thyssen” έχει
βάλει πωλητήριο για ολόκληρο το Ναυπηγείο.

Με λουκέτο απειλείται και το τµήµα των επισκευών.
Σύµφωνα µε την ενηµέρωση που έχουν οι εργαζόµενοι,
το κλείσιµο επιβάλει η Ευρωπα�κή Ένωση, επειδή δεν
έχει αποπληρωθεί το πρόστηµο των 230 εκατοµµυρίων
ευρώ που έχουν «κόψει» η ΕΕ στα Ναυπηγεία Σκαραµα-
γκά «για παράνοµες επιδοτήσεις από το ελληνικό ∆ηµό-
σιο».

Οι εξελίξεις έρχονται να επιβεβαιώσουν πόσο
εχθρική για τα συµφέροντα των εργαζοµένων είναι η
αντιλα�κή πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων των Ν∆, ΠΑΣΟΚ
και Ευρωπα�κής Ένωσης και να αναδείξει τις τεράστιες
ευθύνες των παρατάξεων ΠΑΣΚΕ – ∆ΑΚΕ, οι οποίες
έχουν συµβάλει καθοριστικά µε τα «έργα» τους, για τα
όσα βιώνουν σήµερα οι εργαζόµενοι του Ναυπηγείου.

Η αγωνιστική παράταξη της «Εργοστασιακής Επι-
τροπής», µε ανακοίνωσή της στις 13/7/09 σηµειώνει:
«Να που µας έφτασαν µε την πολιτική τους Ν∆ και
ΠΑΣΟΚ. Να που µας οδήγησε η ιδιωτικοποίηση και ο
«κολοσσός» που του χάρισαν το Ναυπηγείο». Απαιτεί-

ται από την πλειοψηφία του σωµατείου να συγκαλέσει
«τώρα» γενική συνέλευση των εργαζοµένων µε προτά-
σεις για προγραµµατισµένες και σχεδιασµένες απερ-
γιακές κινητοποιήσεις και διεκδικητικό πλαίσιο την
επιστροφή των εργαζοµένων του τµήµατος των τρέ-
νων στο υπόλοιπο ναυπηγείο, να σταµατήσει ο τεµα-
χισµός και η διάλυσή του, επαναφορά του ναυπηγείου
στον κρατικό έλεγχο µε προοπτική το ∆ηµόσιο Ενιαίο
Φορέα Ναυπηγικής Βιοµηχανίας.

ΣΤΗΝ ΚΟΡΕΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙ  Η “ATTICA”
Και ενώ αυτά συµβαίνουν στον Σκαραµαγκά, η “AT-

TICA GROUP” υπογράφει µε τα ναυπηγεία Daewoo της
Κορέας συµφωνία για τη ναυπήγηση δύο Ε/Γ – Ο/Γ χω-
ρητικότητας 2400 επιβατών και 450 Ι.Χ. (ή 50 φορτηγά
και 150  Ι.Χ.) συνολικής αξίας 137 εκατ. ευρώ. Πλοία που
βέβαια προορίζονται να δραστηριοποιηθούν στον ελλα-
δικό χώρο. Γιατί όπως είπε και ο διευθύνων σύµβουλος
της MIG κατά την υπογραφή της συµφωνίας που έγινε
παρουσία του γγ του ΥΕΝ, «Η επένδυσή µας αυτή στο-
χεύει στη συνεχή προσπάθεια της εταιρείας µας να
προσφέρει υψηλού επιπέδου µεταφορικές υπηρεσίες
µε σύγχρονα καινούργια και γρήγορα πλοία και να
συµβάλλει στην ανάπτυξη των νησιών µας προς όφε-
λος των κατοίκων και των επισκεπτών τους». Τώρα,
ποιόν έπεισε ο κ. Βέττας για ποιανού το όφελος φροντί-
ζει η εταιρεία του, είναι ένα ζήτηµα. 

Προφανώς ούτε ο ίδιος πιστεύει αυτά που λέει. (Για
την ιστορία, σύµφωνα µε τον ισολογισµό του 2008 τα
κέρδη προ φόρων του οµίλου “Attica” ανήλθαν στα 22,6
εκατ. ευρώ). 

Το ζητούµενο είναι οι εργαζόµενοι να πεισθούν ότι
µε µια άλλη πολιτική υπέρ των συµφερόντων της ίδιας
της πατρίδας µας και των λα�κών στρωµάτων και  όχι
υπέρ των πολυεθνικών οµίλων, µπορούν να δηµιουργη-
θούν συνθήκες, µε σωστό σχέδιο και προγραµµατισµό
και µε πρόταξη των αναγκών των κατοίκων και των ερ-
γαζοµένων, για ευηµερία και ανάπτυξη, αξιοποιώντας τις
δυνατότητες που υπάρχουν δηλαδή υποδοµή, τεχνο-
γνωσία, εργατικό δυναµικό κλπ.

Εργαζόµενοι στα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά

ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ ΤΟΥΣ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Περίπου ...155 κυβικά ήταν όλη κι όλη
η ποσότητα πετρελαιοειδών που

απαντλήθηκε τελικά από το κουφάρι του
κρουαζιερόπλοιου «SEA DIAMOND». Το
σκάφος «VOS SATISFACTION» και το
συνεργείο της εξειδικευµένης εταιρείας
«Dronik Maritime» που είχε αναλάβει το
έργο «τα µάζεψαν και έφυγαν» τη νύχτα
της Κυριακής 14/6/09! Αποδείχτηκε έτσι
το µέγεθος του εµπαιγµού σε βάρος των
κατοίκων του νησιού τόσο από τον
υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας Αν. Πα-
παληγούρα - που είχε µάλιστα «εγκαι-
νιάσει» ο ίδιος την έναρξη των
εργασιών - και συνολικά την κυβέρ-
νηση, όσο και από την πλοιοκτήτρια
εταιρεία ΛΟΥΗΣ του εφοπλιστή
ΛοZζου.

Πιο συγκεκριµένα, όταν το
πλοίο ναυάγησε υπολογιζόταν ότι
στις δεξαµενές του είχε πάνω από
500 τόνους πετρελαιοειδών και
πάνω από 100 τόνους λιπαντικών,
χωρίς να υπολογίζονται και οι υπό-
λοιπες τοξικές ουσίες (από µπατα-
ρίες κλπ). Οπως προκύπτει από
έγγραφο της πλοιοκτήτριας εται-
ρείας που έστειλε προς τους αρµοδίους
για να δηλώσει ότι οι εργασίες «ολοκλη-
ρώθηκαν» και υπογράφεται από τον αρ-
χιπλοίαρχό της κ. Κουµπενά, αλλά
βεβαιώνεται και από πληροφορίες, οι δε-
ξαµενές καυσίµων του πλοίου δεν αγγί-
χτηκαν από το εξειδικευµένο συνεργείο!

Οι χώροι από τους οποίους έγινε
απάντληση ήταν σαλόνια και καµπίνες!
Μάλιστα στο έγγραφο αναφέρεται σχε-
τικά: «Οι αντληθείσες ποσότητες έχουν
ως εξής: Μείγµα θαλασσινού νερού και
πετρελαιοειδών 929 κυβικά περίπου.   Εκ
των οποίων πετρελαιοειδή 155 κυβικά
µέτρα περίπου»! Και συνεχίζει προκλη-
τικά: «∆ε διαπιστώθηκε ύπαρξη πετρε-
λαίου ή άλλων ρυπογόνων ουσιών σε
άλλα σηµεία του πλοίου, πλην αυτών
από τα οποία έγινε απάντληση ως ανω-

τέρω», «δεν παρατηρείται διαρροή πε-
τρελαίου ή άλλων ρυπογόνων ουσιών
από το εσωτερικό του ναυαγίου»!

Μετά από αυτήν την εξέλιξη, η οποία
ήταν εν πολλοίς αναµενόµενη, θα συνε-
δριάσει η Συντονιστική Επιτροπή
Αγώνα που έχουν συγκροτήσει µαζικοί
φορείς και κάτοικοι της Σαντορίνης για
να καθοριστεί το αγωνιστικό πρόγραµµα
ενάντια στην απροκάλυπτη κορο�δία σε
βάρος τους και µε αίτηµα την άµεση
αποµάκρυνση του ναυαγίου από την θά-
λασσα του νησιού τους.

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΣΝΑ ΓΙΑ ΝΑΥΑΓΙΟ
 «SEA DIAMOND»

Τα τεράστια κενά ανάµεσα στα πραγµα-
τικά γεγονότα που διαδραµατίστηκαν,
τα αµείλικτα ερωτήµατα για τους χειρι-
σµούς ΥΕΝ - εταιρείας - λιµενικών
αρχών, τα σοβαρότατα προβλήµατα που
αντιµετώπιζε το πλοίο µε αποτέλεσµα να
ελέγχεται κατά πόσο ήταν αξιόπλοο,
αλλά, και η διαπλοκή εφοπλιστών και
ελεγκτικών µηχανισµών, γίνονται εµ-
φανή στο κείµενο του πορίσµατος που
εξέδωσε επίσηµα στις 9/7/09 το Ανακρι-
τικό Συµβούλιο Ναυτικών Ατυχηµάτων
(ΑΣΝΑ) για τα αίτια που έστειλαν στον
πάτο της θάλασσας της Σαντορίνης τα
ξηµερώµατα της 6ης Απρίλη το κρουα-
ζιερόπλοιο. Απολογισµός: ∆ύο αγνοού-

µενοι, ένας νεκρός δύτης και απροσδιό-
ριστη οικολογική καταστροφή της θα-
λάσσιας περιοχής. 

Ωστόσο, αν και από το σκεπτικό
του πορίσµατος αναδεικνύεται ότι και
αυτή η υπόθεση ναυαγίου από όπου
και να την πιάσεις φέρνει την οσµή του
εφοπλιστικού κέρδους, στο διά ταύτα
εξισώνει τους ναυτεργάτες µε τους εκ-
προσώπους της εταιρείας, επιρρίπτο-
ντάς τους ίδιες ευθύνες. Για αµέλεια
κατηγορούνται οι ναυτεργάτες και συ-
γκεκριµένα ο πλοίαρχος και ο πρώτος

µηχανικός, για αµέλεια κατηγο-
ρούνται και τρεις εκπρόσωποι της
διαχειρίστριας εταιρείας Core
Marine που ανήκει στον Οµιλο
ΛΟΥΗΣ.

Τα ναυτεργατικά σωµατεία
ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ µε δελτίο
τύπου 10/7/09 µεταξύ άλλων τονί-
ζουν ότι: «Για άλλη µια φορά απο-
δεικνύεται ότι η αιτία των ναυτικών
εγκληµάτων είναι η πολιτική που
υπηρετεί την ανταγωνιστικότητα
και την κερδοφορία του κεφα-
λαίου, που δεν διστάζει να υπονο-

µεύει ακόµα και την ασφάλεια και
προστασία της ανθρώπινης ζωής στη
θάλασσα και να ρυπαίνει το περιβάλ-
λον».

«Αναδεικνύεται – σηµειώνουν – και
σε αυτό το ναυτικό έγκληµα η κύρια
ευθύνη του ΥΕΝ και των εφοπλιστών
παραβιάζοντας διεθνείς κανόνες και
κώδικες ασφαλούς ναυσιπλοίας, µε
υποσυντήρητα πλοία, έκδοση πιστοποι-
ητικών ασφαλείας που δεν ανταποκρίνο-
νται στην πραγµατικότητα, λιµενικές
υποδοµές στην πλειοψηφία του νησιωτι-
κού συµπλέγµατος που δεν διαθέτουν
στοιχειώδη µέτρα ασφάλειας, ανύπαρ-
κτοι σταθµοί διάσωσης µε κατάλληλους
εξοπλισµούς για την άµεση αντιµετώ-
πιση σε περίπτωση κρίσεων».

Πραγµατοποιήθηκε από 25–27 Ιούνη στην Πορτογα-
λία διεθνής συνάντηση της Παγκόσµιας Συνδικαλι-

στικής Οργάνωσης του τµήµατος Μεταφορών. Στην
παρέµβασή του ο πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ Σάββας Τσι-
µπόγλου µεταξύ άλλων τόνισε:

Χαιρετίζουµε τις εργασίες του τµήµατος Μεταφορών
της Παγκόσµιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης, που διε-
ξάγεται σε συνθήκες παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης του
καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής.

Μετά τις ευρωεκλογές, µελετάµε και βγάζουµε συ-
µπεράσµατα για τα αποτελέσµατα, για να καθορίσουµε
τα καθήκοντα µας. Επιβεβαιώνεται ο επιζήµιος ρόλος του
οπορτουνισµού, του ρεφορµισµού στο κίνηµα και στην
ανάκαµψή του. Ακόµα και εκεί που παρασχέθηκε άφθονη
φροντίδα για την ενίσχυση οπορτουνιστικών δυνάµεων ή
νέων πολιτικών δυνάµεων µε την µάσκα του αντικαπιτα-
λισµού, δεν επιτεύχθηκε παντού η εκλογική τους επιτυ-
χία παρά την υποστήριξη που είχαν.

Έχουµε µπροστά µας τις αποφάσεις της Συνόδου κο-
ρυφής της Ε.Ε που έγινε στις Βρυξέλες 18 και 19 Ιούνη,
αποφάσεις που στηρίζονται στη συνθήκη του Μάαστριχτ
και την στρατηγική της Λισσαβώνας.

Στο οπλοστάσιο του κεφαλαίου και των εκπροσώπων
του εντάσσεται ο αντικοµµουνισµός, ο εθνικισµός, ο ρα-
τσισµός για να χτυπηθεί το ταξικό εργατικό κίνηµα, οι κα-
τακτήσεις και τα δικαιώµατα των εργαζοµένων.

Στην ναυτιλία µε την ελευθερία δράσης του κεφα-
λαίου και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας  του, οι
ναυτεργάτες µε συνδικαλιστικά δικαιώµατα, συλλογική
σύµβαση εργασίας, κοινωνική ασφάλιση, έχουν αποδε-
κατιστεί.

Με την συµµετοχή των ελεύθερων συνδικάτων και της
ETF που υπηρετούν την ανταγωνιστικότητα του κεφα-
λαίου ενσωµατωµένοι σε ένα σύγχρονο δουλεµπορικό
κύκλωµα µε τους εκπροσώπους του, διατηρούν συµβά-
σεις εργασίας του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας µε µη-
δενικές αυξήσεις από το 2006.

Σε αυτή την κατεύθυνση η Ευρωπα�κή Επιτροπή απο-
φάσισε να διαβουλευθεί µε τις ναυτιλιακές διοικήσεις των
κρατών µελών και άλλους φορείς της ναυτιλίας περιλαµ-
βανοµένης και της ETF, προκειµένου να συζητήσει τις
επιπτώσεις του Ευρωπα�κού Κανονισµού 3577/92, 15
χρόνια µετά  την έναρξη του.

O αγώνας της εργατικής τάξης πρέπει να είναι ενι-
αίος, µακριά από συντεχνιασµούς, τεχνικούς διαχωρι-
σµούς ανάλογα µε τον κλάδο και τον τοµέα δουλειάς,
ανάλογα µε την χώρα προέλευσης, το φύλο και την φυλή
των εργαζοµένων, την ηλικία και τις σχέσεις εργασίας.

Την κρίση να πληρώσουν οι κεφαλαιοκράτες, αυτοί
που την προκάλεσαν.

Οι συναντήσεις µας, η ανταλλαγή πείρας, το ενηµε-
ρωτικό φυλλάδιο, πρέπει να δυναµώσουν και το ζήτηµα
που πρέπει να προσέξουµε είναι ο συντονισµός, η συ-
ντονισµένη δράση για όλα τα τµήµατα που καλύπτει η ορ-
γάνωση µας.

Να αποκαλύψουµε τις επιπτώσεις από την εφαρµογή
του Ευρωπα�κού Κανονισµού 3577/92 και την ελευθερία
δράσης του κεφαλαίου, να αναπτύξουµε συντονισµένους
αγώνες για την απόκρουση αυτής της πολιτικής. 

Να αποσπάσουµε δυνάµεις από την ITF, ETF, τα ελεύ-
θερα συνδικάτα, να ενισχύσουµε τον ταξικό πόλο και να
εγγράψουµε µέλη στην TUI – TRASNPORT, στην WFTU.

«Στους άνεργους ναυτικούς πα-
ρέχεται από το Κεφάλαιο Ανεργίας
και Ασθένειας Ναυτικών (ΚΑΑΝ) µη-
νιαίο εισόδηµα ποσού 390 ευρώ,
από το Μάιο του 2009 και 485 ευρώ
από τον Οκτώβριο του 2009 για τους
έγγαµους ή διαζευγµένους µε παιδιά
των οποίων έχουν την επιµέλεια, και
320 ευρώ από το Μάιο του 2009 και
404 ευρώ από τον Οκτώβριο του
2009 για τους άγαµους ή διαζευγµέ-
νους χωρίς παιδιά. Για το χρονικό
διάστηµα κάτω του µηνός καταβάλ-
λεται επίδοµα ανάλογο µε τις ηµέρες
ανεργίας που υπολογίζεται στο 1/30
του µηνιαίου επιδόµατος για κάθε
ηµέρα ανεργίας».

Οι προxποθέσεις
Όσον αφορά τις προ�ποθέσεις

χορήγησης του επιδόµατος επισηµαί-
νεται ότι: «Το επίδοµα παρέχεται στο
ναυτικό που συγκεντρώνει τις ακό-
λουθες προ�ποθέσεις, αναδροµικά
από τη πρώτη ηµέρα της κατά το πιο
κάτω εδάφιο δεκαπενθήµερης εγγρα-
φής του στους καταλόγους προσφε-
ρόµενων στο ΓΕΝΕ Πειραιά ή
Λιµενικών Αρχών   και εφόσον κατά το
χρονικό διάστηµα αυτό ο ναυτικός δεν
ναυτολογείται:
• Είναι απογεγραµµένος ναυτικός και
έχει συνολική θαλάσσια υπηρεσία
τουλάχιστον 30 µηνών σε πλοία µε ελ-
ληνική ή ξένη σηµαία που έχουν συµ-
βληθεί µε το ΝΑΤ ή και σε πλοία µε
ξένη σηµαία µη συµβεβληµένα µε το
ΝΑΤ, εφόσον αυτή έχει αναγνωρισθεί
και εξαγορασθεί. 

Από την παραπάνω υπηρεσία 14
τουλάχιστον µήνες πρέπει να έχουν
πραγµατοποιηθεί την τελευταία τριε-
τία η οποία υπολογίζεται αναδροµικά
από την ηµέρα εγγραφής του στους
καταλόγους προσφερόµενων του
ΓΕΝΕ Πειραιά ή Λιµενικών Αρχών που
ενεργούν ως παραρτήµατά του για
την αρµοδιότητα αυτή. 
• Είναι γραµµένος στους καταλόγους
προσφερόµενων για ναυτολόγηση
του ΓΕΝΕ Πειραιά ή των Λιµενικών
Αρχών επί 15 τουλάχιστον ηµέρες
µετά τη διάνυση του χρόνου αδείας
που αντιστοιχεί στη διάρκεια της τε-
λευταίας ναυτολόγησης. Ως άδεια νο-
είται ο χρόνος 7,5 ηµερών ανά µήνα
ναυτολόγησης.
• ∆εν θεωρείται ότι προσφέρεται για
εργασία ο ναυτικός που πρόκειται να
δώσει εξετάσεις για απόκτηση διπλώ-
µατος εµπορικού ναυτικού µέχρι να

ανακοινωθούν τα αποτελέσµατα,
όπως επίσης και αυτός που φοιτά
στις σχολές εκπαιδεύσεως και µετεκ-
παιδεύσεως Εµπορικού Ναυτικού.
• Είναι ικανός προς άσκηση της ειδι-
κότητας για την οποία προσφέρεται
για εργασία. 
• ∆εν λαµβάνει σύνταξη ή βοήθηµα
οποιασδήποτε µορφής και δεν έχει
εργασθεί σε άλλη βιοποριστική απα-
σχόληση µετά τη τελευταία του από-
λυση. Το επίδοµα µητρότητας δεν
θεωρείται ως βοήθηµα για την εφαρ-
µογή της παραπάνω προ�πόθεσης.
• ∆εν έχει αρνηθεί, κατά το χρόνο
που είναι γραµµένος στους καταλό-
γους προσφερόµενων για ναυτολό-
γηση, εργασία που του προσφέρθηκε
από το ΓΕΝΕ Πειραιά ή τη Λιµενική
Αρχή σε θέση ανάλογη µε τα προσό-
ντα του.
• Το αιτιολογικό της τελευταίας από-
λυσης δεν είναι λόγω παραπτώµατος. 
• Για το ναυτικό που απολύεται από
τις ένοπλες δυνάµεις, ο χρόνος που
υπηρέτησε προς εκπλήρωση των
στρατιωτικών του υποχρεώσεων, δεν
υπολογίζεται κατά την εφαρµογή του
εδαφίου (α) περί συµπληρώσεως
14µηνου θαλάσσιας υπηρεσίας της
προηγούµενης παραγράφου». 

Χρόνος επιδότησης
Το χρονικό διάστηµα επιδότησης

ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο σε 12
µήνες. Ο ναυτικός µπορεί να επιδοτη-
θεί και πάλι εφόσον συντρέχουν από
την αρχή οι σχετικές προ�ποθέσεις
του παρόντος και αφού παρέλθουν:
• 12 µήνες από τη τελευταία επιδό-
τηση, αν αυτή διήρκησε οκτώ έως 12
µήνες. 
• Έξι µήνες από τη τελευταία επιδό-
τηση αν αυτή διήρκησε λιγότερο από
οκτώ µήνες. 

∆ιακοπή επιδότησης
Επίσης η επιδότηση σύµφωνα µε

το κείµενο που συνέταξε η Επιτροπή
διακόπτεται στις εξής περιπτώσεις:
«- Ναυτολόγησης του ναυτικού ή για
οποιοδήποτε λόγο διαγραφής από
τους καταλόγους ανέργων του ΓΕΝΕ
Πειραιά ή της Λιµενικής Αρχής.
• ∆ιαρκούς ανικανότητας για άσκηση
του ναυτικού επαγγέλµατος.
• Λήψης σύνταξης ή βοηθήµατος
κάθε µορφής ή υπαγωγής στην προ-
στασία του ΙΚΑ ή άλλου Ταµείου
ασφάλισης.
• Ανάληψης οποιασδήποτε αµειβόµε-
νης εργασίας. 

• Άρνησης του ναυτικού να αναλάβει
εργασία που του προσφέρεται σε
πλοίο µε ελληνική ή ξένη σηµαία που
έχει συµβληθεί µε το ΝΑΤ, ανάλογη µε
τα προσόντα του. Ως άρνηση ανάλη-
ψης εργασίας θεωρείται και η µη πα-
ρουσίαση του ναυτικού στο ΓΕΝΕ
Πειραιά ή τη οικεία Λιµενική Αρχή
σύµφωνα µε τη παρ. 2 του άρθρου 7
του παρόντος. 

(Οι επιδοτούµενοι ναυτικοί υπο-
χρεούνται να παρουσιάζονται στο
ΓΕΝΕ ανά 15νθήµερο τουλάχιστον και
σε ηµεροµηνίες καθοριζόµενες από
αυτό ή τις Λιµενικές Αρχές, όπου
έχουν εγγραφεί, διαφορετικά διαγρά-
φονται από τους αντίστοιχους κατα-
λόγους). 
• Σε περίπτωση πρόσκαιρης ανικανό-
τητας για άσκηση του ναυτικού επαγ-
γέλµατος η επιδότηση αναστέλλεται
για όσο διάστηµα διαρκεί η ανικανό-
τητα. 
• Σε περίπτωση διαπίστωσης πλάνης
για τη συνδροµή των προ�ποθέσεων
στις οποίες θεµελιώθηκε το δικαίωµα
επιδότησης, αυτή διακόπτεται. Η
διακοπή είναι οριστική αν η πλάνη
οφείλεται σε πλαστά ή ανακριβή δι-
καιολογητικά, βεβαιώσεις ή δηλώσεις
και ζητείται η επιστροφή των κατα-
βληθέντων ποσών κατά τις ισχύουσες
περί ΝΑΤ διατάξεις, ανεξάρτητα από
την ποινική δίωξη των υπευθύνων».

Υγειονοµική προστασία 
Τέλος σύµφωνα µε το κείµενο «ο

ναυτικός κατά το χρόνο επιδότησης
του για κανένα λόγο δεν στερείται
υγειονοµικής προστασίας που παρέ-
χεται από τον Οίκο Ναύτου ή τα πα-
ραρτήµατα αυτού.

Ναυτικοί που δεν επιδοτούνται και
είναι γραµµένοι στους καταλόγους
ανέργων του ΓΕΝΕ ή των Λιµενικών
Αρχών και προσφέρονται για εργασία
δικαιούνται υγειονοµικής προστασίας
από τον Οίκο Ναύτου ή τα παραρτή-
µατα του για 12 µήνες από τη λήξη
του τελευταίου δικαιώµατος προστα-
σίας». 

Όπως αντιλαµβάνεσθε, εκτός
από το απαράδεκτα χαµηλό ποσό
της επιδότησης, οι προxποθέσεις θα
αποκλείουν µια σειρά άνεργους ναυ-
τεργάτες από το βοήθηµα.                                                                                

Οι θέσεις του ταξικού ν.σ.κ. είναι
«άνεργος είναι αυτός που δεν βρί-
σκει δουλειά» και το επίδοµα ανερ-
γείας στο 80% του µισθού.

Σύµφωνα µε τις προτάσεις της αρµόδιας επιτροπής που συνεδρίασε 
υπό τον γγ του ΥΕΝΑΝΠ το τροποποιηµένο Π.∆. θα αναφέρει: 
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«SEA DIAMOND»«SEA DIAMOND»
Έβγαλαν το πετρέλαιο µόνο από... τις καµπίνες!

Αποχώρησε από την περιοχή το «εξειδικευµένο» συνεργείο.

Με κινητοποιήσεις ετοιµάζονται να απαντήσουν στην κοροwδία οι κάτοικοι

Παρέµβαση του Πρόεδρου της ΠΕΜΕΝ 
Σάββα Τσιµπόγλου στην συνάντηση 

της TUI – TRANSPORT στην Πορτογαλία

Τα νέα µέτρα της κυβέρνησης και της ΕΕ, που ενισχύ-
ουν την καταστολή της µετανάστευσης και βαθαίνουν

την εκµετάλλευση της εργατικής δύναµης, καταγγέλλει
µε ανακοίνωσή του το ΠΑΜΕ. Μεταξύ άλλων η ανακοί-
νωση αναφέρει:

Να µην παραπλανηθεί η εργατική τάξη
«Το ΠΑΜΕ καλεί τους εργαζόµενους, τα ταξικά συν-

δικάτα και τις οµοσπονδίες να δυναµώσουν την αλλη-
λεγγύη τους στους µετανάστες. Να πρωτοστατήσουν,
ώστε οι σειρήνες των κοµµάτων του ευρωµονόδροµου
να µην µπορούν να παραπλανήσουν την εργατική τάξη
και τα λα�κά στρώµατα για τις πραγµατικές αιτίες που
γεννούν τη φτώχεια, την ανεργία, την εγκληµατικότητα
και την τροµοκρατία. Ολα αυτά είναι προ�όντα του καπι-
ταλιστικού συστήµατος και πλήττουν αδιακρίτως Ελλη-
νες και µετανάστες εργάτες.

Η επιτροπή διαλόγου, στην οποία έχουν προστρέξει
όλα τα κόµµατα πλην ΚΚΕ, στόχο έχει να νοµιµοποιήσει
στη συνείδηση του ελληνικού λαού και άλλα µέτρα τρο-
µοκρατίας, αυταρχικούς µηχανισµούς, φαινόµενα ρατσι-
σµού και ξενοφοβίας».

Και υπογραµµίζει πως παλεύει για:

«1. Να σταµατήσουν οι τροµοκρατικές επιχειρήσεις και
οι φυλακίσεις γιατί οι µετανάστες δεν έχουν χαρτιά. Να
υπάρξουν ανθρώπινοι και αξιοπρεπείς χώροι φιλοξενίας
µέχρι να τακτοποιηθούν και όχι στρατόπεδα συγκέντρω-
σης. Να παρέχεται ιατροφαρµακευτική φροντίδα, δω-
ρεάν σίτιση και στέγαση, διερµηνεία και νοµική αρωγή
για τη διατύπωση των αιτηµάτων τους.

2. Νοµιµοποίηση όσων ζουν και εργάζονται στην Ελ-
λάδα, κατάργηση του καθεστώτος των συνεχών ανανε-
ώσεων των αδειών διαµονής, των παραβόλων και
προστίµων. ∆ιευκόλυνση της οικογενειακής επανένω-
σης, κόντρα στη σχετική οδηγία.

3. Ασυλο ή ανθρωπιστικό καθεστώς στους πρόσφυ-
γες και όσους προέρχονται από χώρες ιµπεριαλιστικής
κατοχής ή εµφυλίων, κόντρα στις σχετικές οδηγίες.

4. Ταξιδιωτικά έγγραφα για όσους θέλουν να πάνε
σε άλλο κράτος - µέλος της ΕΕ. Οχι στο φακέλωµα της
Σένγκεν και τον Κανονισµό του ∆ουβλίνου.

5. Κοινωνικά, δηµοκρατικά και πολιτικά δικαιώµατα
στους µετανάστες. Να γίνει επιτέλους το τζαµί στην
Αθήνα και το νεκροταφείο για τους µουσουλµάνους στο
Σχιστό.

6. Ειδική µέριµνα από κρατικούς φορείς για ανήλι-
κους πρόσφυγες και µετανάστες. Οχι στη φυλάκισή τους
και την επαναπροώθηση.

7. Εγγραφή στα δηµοτολόγια των παιδιών των µετα-
ναστών που γεννιούνται στην Ελλάδα. Νοµιµοποίηση
χωρίς όρους και περιορισµούς όσων παιδιών ενηλικιώ-
νονται. Ιθαγένεια µε την ενηλικίωση και µόνον εφόσον το
επιθυµούν.

8. Οχι στα µέτρα παραπέρα στρατιωτικοποίησης των
συνόρων και φρούρησής τους από την FRONTEX και το
ευρωπα�κό σύστηµα επιτήρησης των συνόρων.

Ενιαίος αγώνας Ελλήνων και µεταναστών µέσα από
τα ταξικά συνδικάτα, κόντρα στον κοινό αντίπαλο, το
κεφάλαιο και τους εκφραστές του».

Το ΠΑΜΕ για τους µετανάστες 
ΝΑ ∆ΥΝΑΜΩΣΗ Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ


