
Τα σωµατεία ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ
απευθύνουν προς όλους τους Ναυτερ-

γάτες θερµό, αγωνιστικό χαιρετισµό και τονί-
ζουν ότι η καθολική επιτυχία της 48ωρης
απεργιακής κινητοποίησης 28 – 29 Ιούνη απο-
τελεί σηµαντική απάντηση των εργατών της
θάλασσας στην αντιλα]κή πολιτική, στα αντερ-
γατικά µέτρα της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και
της Ευρωπα]κής Ένωσης κατά των Ναυτερ-
γατών και του συνόλου των εργαζοµένων.

Η απόφαση των σωµατείων ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ, των σωµατείων Μαγείρων και Ηλε-
κτρολόγων να τραβήξουν µπροστά, να πάρουν
την απόφαση για απεργιακή κινητοποίηση, κό-
ντρα στην αρνητική στάση της πλειοψηφίας της
ΠΝΟ, αντιστοιχεί στα συµφέροντα και στη θέ-
ληση των συναδέλφων µας που συµµετείχαν
στην απεργία, ξεπερνώντας τις γνωστές πιέσεις
και απειλές των ναυτιλιακών εταιρειών.

Αυτή η εξέλιξη έχει πολύ µεγάλη σηµασία
και τονίζει ότι οι Ναυτεργάτες έχουν την δύ-
ναµη, µπορούν να ξεπερνούν τα κάθε λογής
εµπόδια, να ξεπερνούν την πλειοψηφία της
ΠΝΟ, τον εργοδοτικό – κυβερνητικό συνδικαλι-
σµό και να χρησιµοποιούν το όπλο της απεργίας
µε τη στήριξη των ταξικών δυνάµεων, των δυ-
νάµεων του ΠΑΜΕ, µε την πολύτιµη αλληλεγγύη
εργατών και εργατριών, της νέας γενιάς των
αγωνιστών.

Η αρνητική στάση της ΠΝΟ την κρίσιµη
στιγµή, η προκλητική απόφαση να µην πάρει
µέρος στην 48ωρη απεργία 28-29 Ιούνη και η
«µετά εορτής» απόφαση για απεργία στις 30
Ιούνη κάτω από την πίεση των Ναυτεργατών και
της επιτυχηµένης 48ωρης απεργίας, την εκθέ-
τει για άλλη µια φορά στη συνείδηση των Ναυ-

τεργατών και της εργατικής τάξης της χώρας
µας.

Τα συµπεράσµατα που βγαίνουν και από την
απεργιακή µάχη είναι πολύτιµα για όλους τους
ναυτεργάτες, γιατί θα δώσουν δύναµη για την
οργάνωση των σκληρών αγώνων που έχουµε
µπροστά µας.

Καλούµε τους ναυτεργάτες να δυναµώσουν
την µαζική καταδίκη της αντιλα�κής πολιτικής
της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ που στηρίζεται σε
όλα τα βασικά αντιλα�κά µέτρα από τη Ν.∆. και
το ΛΑΟΣ.

Να εντείνουν την προσπάθεια να πληρώσει
η πλουτοκρατία για την καπιταλιστική κρίση, τα
ελλείµµατα και το χρέος.

Οι προ�ποθέσεις της κρίσης γεννήθηκαν
την περίοδο ανόδου της καπιταλιστικής

οικονοµίας, είναι κρίση υπερσυσσώρευσης κε-
φαλαίων, µεγάλης κερδοφορίας των καπιταλι-
στών. Τα ελλείµµατα και το χρέος τα δηµιουργεί
η πολιτική που υπηρετεί τα συµφέροντα των
τραπεζιτών, των εφοπλιστών, των βιοµηχάνων

και των άλλων τµηµάτων της πλουτοκρατίας, τα
δηµιουργούν τα τεράστια κονδύλια για τις ιµπε-
ριαλιστικές ανάγκες του ΝΑΤΟ και δεν έχουν
καµία ευθύνη οι Ναυτεργάτες, δεν έχουν καµία
ευθύνη οι εργαζόµενοι.

Τα αντεργατικά µέτρα του «µεσοπρόθεσµου
προγράµµατος» και του «εφαρµοστικού νόµου»
δεν είναι προσωρινά, είναι µόνιµα, υπηρετούν κι
αυτά, όπως και τα µέτρα του µνηµονίου, το
στόχο της µείωσης της τιµής της εργατικής δύ-
ναµης, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
και την αύξηση της κερδοφορίας του κεφα-
λαίου.

Ηεπίθεση στους Ναυτεργάτες είναι ολο-
µέτωπη. Περνάει µέσα από τον οικονο-

µικό στραγγαλισµό του ΝΑΤ, που το
ληστεύουν όλα τα χρόνια οι εφοπλιστές, περ-
νάει µέσα από την δραµατική µείωση των µι-
σθών και των συντάξεων, την µείωση και στην
πορεία τη διάλυση των επικουρικών συντά-
ξεων και του εφάπαξ. Περνάει µέσα από την
κατάργηση των εργασιακών δικαιωµάτων, τη
µείωση των οργανικών συνθέσεων και το διώ-
ξιµο των ναυτεργατών µε συγκροτηµένα δι-
καιώµατα από τα καράβια.

•Καµία συναίνεση µε την πολιτική που δια-
λύει τα ναυτεργατικά, τα εργατικά δικαιώµατα,
πόλεµο µε τους εκµεταλλευτές του εργατικού
µόχθου, πάλη για την ανατροπή της αντιλα�κής
πολιτικής, του καθεστώτος της εκµετάλλευσης.

•Καµία υποχώρηση στους εκβιασµούς και
στις απειλές. Η πολιτική
τους καταδικάζει στην φτώ-
χεια και στην ανεργία τους
εργαζόµενους για να θη-
σαυρίσει ακόµα περισσό-
τερο η πλουτοκρατία.

•Καµία προσδοκία
από την Ευρωπα]κή
Ένωση, τα δάνεια και τα
µνηµόνια. Ούτε ένα ΕΥΡΩ
δεν πήγε και δεν θα πάει
στην εργατική τάξη, στα
λα�κά στρώµατα.

Συνέχεια στη σελ. 2

Καµία συναίνεση µε την πολιτική που διαλύει τα ναυτεργατικά, τα εργατικά δικαιώµατα
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Στη συνάντηση που
πραγµατοποιήθηκε

µεταξύ της ΠΝΟ και του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Ανάπτυ-
ξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας κ. Χ. Παµπούκη, οι
θέσεις της κυβέρνησης που
µας ανέπτυξε είναι παρελκυ-
στικές, καλλιεργούν συγχύ-
σεις και αυταπάτες, οδηγούν
σε αδιέξοδα την ναυτεργα-

τική, εργατική, λα]κή οικογέ-
νεια. Συνεχίζεται η επίθεση µε
αµείωτη ένταση στο σύνολο
των δικαιωµάτων µας.

Η οικονοµική κρίση βαθαί-
νει, οι κοινωνικές αντιθέσεις
και οι ενδο�µπεριαλιστικοί
ανταγωνισµοί οξύνονται µε θύ-
µατα τους µισθωτούς και κα-
ταστροφή µέρους κεφαλαίων.
Αυτή η γενική τάση, οι αντιφά-
σεις και οι αντιθέσεις του καπι-
ταλιστικού τρόπου παραγωγής
ισχύουν και στη ναυτιλία.

Σε αυτές τις συνθήκες το
εργατικό συνδικαλιστικό κί-
νηµα, πρέπει να καταδικάσει,
να αποµονώσει τις δυνάµεις
του «κοινωνικού εταιρισµού»
µεταξύ κεφαλαίου και εργα-
σίας και τους πολιτικούς τους
εκπροσώπους.

Η επίθεση στους Ναυτερ-
γάτες είναι ολοµέτωπη. Περ-

νάει µέσα από τον οικονοµικό
στραγγαλισµό του ΝΑΤ που το
ληστεύουν όλα τα χρόνια οι
εφοπλιστές µε τις µέχρι σή-
µερα κυβερνήσεις, περνάει
µέσα από την δραµατική µεί-
ωση των µισθών και των συ-
ντάξεων, την µείωση και στην
πορεία κατάργησης των επι-
κουρικών συντάξεων και του
εφάπαξ, στην κατεύθυνση
υλοποίησης του άρθρου
27 ν.3863/2010 για την διά-
λυση του ΝΑΤ – ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΗ
και την ένταξη τους στο
ΙΚΑ/ΕΤΑΜ. Η επίθεση στους
ναυτεργάτες περνάει µέσα
από την κατάργηση των
εργασιακών δικαιωµάτων, τη
µείωση των οργανικών συνθέ-
σεων και το διώξιµο των ναυ-
τεργατών µε συγκροτηµένα
δικαιώµατα από τα καράβια.

Επιβάλλεται από τις εξελί-
ξεις το κάθε πλοίο να γίνει κά-
στρο αντίστασης και αγώνα.

Χωρίς καθυστέρηση προ-
χωράµε στην προετοιµασία
νέων απεργιακών κινητοποιή-
σεων ενάντια στο «µεσοπρό-
θεσµο πρόγραµµα» και στον
«εφαρµοστικό νόµο», για να
ακυρώσουµε στην πράξη
αυτά τα αντεργατικά εκτρώ-
µατα.

•Για την υπεράσπιση του
δικαιώµατος στην Κοινωνική
Ασφάλιση, για να αποτραπεί η
διάλυση του ΝΑΤ και να κατα-
βάλουν τις οφειλές οι εφοπλι-
στές.

•Για να µαταιώσουµε τη
µείωση των συντάξεων και να
αποτρέψουµε µείωση της επι-
κουρικής σύνταξης και την κα-
τάργηση του επικουρικού
ταµείου και του εφάπαξ.

•Για ουσιαστικές αυξήσεις
στους µισθούς, την εξασφά-

λιση του δικαιώµατος στη δου-
λειά και την προστασία των
ανέργων.

Με συζητήσεις ναυτεργάτη
τον ναυτεργάτη, µε συσκέψεις
µέσα και έξω από τα πλοία, σε
κάθε ναυτότοπο, να µεταφερ-
θεί η πλούσια εµπειρία του
απεργιακού αγώνα, να απε-
γκλωβιστούν και να αποµονώ-
σουν οι ναυτεργάτες, οι
εργαζόµενοι τα πολιτικά και
συνδικαλιστικά δεκανίκια του
κεφαλαίου, να ενισχυθεί η συµ-
µαχία των δυνάµεων του
ΠΑΜΕ – ΠΑΣΕΒΕ – ΠΑΣΥ –
ΟΓΕ – ΜΑΣ, να ανατρέψουµε
τους αρνητικούς συσχετι-
σµούς στη πολιτική ζωή και το
συνδικαλιστικό κίνηµα.

Οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι
και οι νέοι ναυτεργάτες να
συγκροτήσουν Επιτροπές
Απεργιακού Αγώνα, να οργα-
νώσουµε τις δυνάµεις µας σε
όλα τα λιµάνια, σε όλους τους
ναυτότοπους, σε όλα τα πλοία
και να προχωρήσουµε σε
Απεργιακές κινητοποιήσεις το
3ο δεκαήµερο του Ιούλη.

Κανένας ναυτεργάτης εν
ενεργεία, συνταξιούχος δεν
πρέπει να λείψει από αυτή
την µάχη.

Η ναυτιλία, τα λιµάνια, οι
υποδοµές είναι κλάδος στρα-
τηγικής σηµασίας, µε αυξη-
µένο ειδικό βάρος για τη
χώρα µας.

Οι αγώνες είναι µπροστά
µας σε σύγκρουση και ανα-
τροπή µε τα µονοπώλια και
τις ιµπεριαλιστικές ενώσεις.

Οι ∆ιοικήσεις των Ενώσεων

ΠΕΜΕΝ-ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ

ΠΕΕΜΑΓΕΝ - ΠΕΠΡΝ - ΠΕΣ/ΝΑΤ

Επιτροπή Ανέργων Ναυτεργατών

Ηοικονοµική κρίση του καπι-
ταλιστικού τρόπου παραγω-

γής στην Ελλάδα και στο
µεγαλύτερο τµήµα του πλανήτη
επιταχύνει τις εξελίξεις στην οικο-
νοµία και στις πολιτικές αποφάσεις.
Μαζί µε την πτώση των δεικτών
έχουµε αποκαλύψεις, αποµυθοποι-
ήσεις των πολιτικών εκπροσώπων.

Για τους Ναυτεργάτες, τους ερ-
γάτες, τους εργαζόµενους: 1ον
καταρρέει η ιδεολογική και πολιτική
πλατφόρµα στο εργατικό κίνηµα,
ότι κεφάλαιο και εργασία είµαστε
«κοινωνικοί εταίροι» και όσες
πολιτικοσυνδικαλιστικές δυνάµεις
στηρίζονται, αναπαράγουν και προ-
σπαθούν να διατηρήσουν τους συ-
σχετισµούς πάνω σε αυτό το
ιδεολόγηµα.

Εκεί που οξύνονται η κοινωνική
πόλωση και οι αντιθέσεις, αναπτύσ-
σονται αγώνες στη βάση της αντί-
θεσης κεφαλαίου – εργασίας και
του πολιτικού διεξόδου για την υπε-
ράσπιση των δικαιωµάτων της ερ-
γατικής τάξης, των εργαζοµένων,
εκεί συσπειρώνονται δυνάµεις,
προκύπτει ανάγκη της καλύτερης
οργάνωσής τους. Έχει αντοχή το
αγωνιστικό ταξικό µέτωπο της ερ-
γατικής τάξης και των συµµάχων
της, έχει διάρκεια, ωριµάζει στη συ-
νείδηση πλατιών λα�κών στρωµά-

των η ανάγκη οργάνωσης και
αγώνα ενάντια στην αστική τάξη.

Από τις 4 του Οκτώβρη 2009
διατηρείται, µε εναλλασσόµενες
µορφές πάλης, ένα µέτωπο πάλης,
που διακρίνεται για την αντοχή και
τη διάρκεια ενάντια στις αιτίες της
κρίσης, τα αποτελέσµατά της και τη
διέξοδο απ’ αυτήν.

Αν παρακολουθήσουµε τις δη-
λώσεις του πρωθυπουργού και
προέδρου του ΠΑΣΟΚ Γ. Παπαν-
δρέου, για την ανάγκη άρσης του
«καµποτάζ», του Α. Σαµαρά µόλις
ανέλαβε πρόεδρος της Ν.∆. στην
ίδια κατεύθυνση, του προέδρου
του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ Αλ. Τσίπρα, του

προέδρου του ΛΑ.Ο.Σ. Γ. Καρατζα-
φέρη, της προέδρου της ∆Η.ΣΥ.
Ντ. Μπακογιάννη και του προέ-
δρου της ∆ΗΜ.ΑΡ. Φ.Κουβέλη,
αντιλαµβανόµαστε την εχθρότητά
τους για τους ναυτεργάτες και τη
µαχητική πρωτοπορία, τις ταξικές
δυνάµεις ΠΕΜΕΝ—ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ,
τις δυνάµεις του ΠΑΜΕ.

Αν διαβάσουµε τα δελτία
Τύπου των ΝΕΕ – ΣΕΕΝ – ΕΕΝ και
τις υποδείξεις προς το πολιτικό
τους προσωπικό και τις συνδικα-
λιστικές τους επιρροές στο
συνδικαλιστικό κίνηµα, αντιλαµ-
βανόµαστε ποιος είναι ο
«εχθρός» γι’ αυτούς και γιατί κη-
ρύσσουν πολιτική επιστράτευση
(την αναγκαστική εργασία, την
προσπάθεια αναστολής όλων των
συνδικαλιστικών ελευθεριών στο
χώρο των ναυτεργατών, τη βία
και την τροµοκρατία) και την δια-
τηρούν για 8 µήνες.

Οι µηχανισµοί αυτοί και οι πα-
ρεµβάσεις δεν είναι αρκετοί, επι-
βεβαιώνεται από την ίδια την
πραγµατικότητα, για να ανακό-
ψουν τη δυσαρέσκεια από την
αντιλα�κή πολιτική, την αγανά-
κτηση και την ανάπτυξη των αγώ-
νων. Το επιβεβαιώνει η πείρα µας,
το βεβαιώνει η δράση µας.

Πολιτικά χρήσιµη είναι να επα-
ναλαµβάνεται για να διδάσκεται
κάθε ναυτεργάτης, κάθε εργαζό-
µενος, η υπόδειξη του προέδρου
του ΛΑ.Ο.Σ. προς τους εκπροσώ-
πους της αστικής τάξης:

«Η πλατεία είναι αυθόρµητη.
Το οργανωµένο να φοβάστε,
όπως αυτό που γίνεται στα λιµά-
νια και όχι το αυθόρµητο»...

Ξεκαθαρίζει ποιόν πρέπει να
φοβούνται, ποιόν πρέπει να χτυ-
πήσουν και γιατί.

Το ΚΚΕ, Κ.Ο. Ναυτεργατών,
τα µέλη, τα στελέχη και οι επιρ-
ροές του, έδωσαν και δίνουν απά-
ντηση µε τον αγώνα τους και την
αποκάλυψη αυτών των δυνάµεων,
υπογραµµίζοντας ότι: η ενότητα,
η δυναµικότητα, η διάρκεια και η
αποτελεσµατικότητα, βρίσκεται
στην ενότητα της εργατικής
τάξης, στην ανάπτυξη της ταξι-
κής πάλης για την κοινωνικοποί-
ηση των βασικών και
συγκεντρωµένωνµέσων παραγω-
γής.

Κάθε πλοίο, κάθε εργοστάσιο,
κάθε εργατική – λα�κή γειτονιά,
πρέπει να γίνουν κάστρα αγώνα
των ναυτεργατών, της εργατικής
τάξης, για την κατάργηση της εκ-
µετάλλευσης ανθρώπου από άν-
θρωπο.

Οι απεργίες των Ναυτεργατών
και η στάση των εφοπλιστών και
του πολιτικού τους προσωπικού

ΣΥΝΕΧΙΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΞΟΡΜΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΜΕ

Η Εκτελεστική Γραµµατεία
του ΠΑΜΕ αποφάσισε την συ-
νέχιση της Λαχειοφόρου που
είχε ηµεροµηνίες κλήρωσης
στις 5 Ιούλη και 12 Ιούλη, για
την ακόµα µεγαλύτερη οικονο-
µική ενίσχυση του, γιατί ιδιαί-
τερα το επόµενο διάστηµα θα
ενταθούν οι κινητοποιήσεις και
επόµενα χρειάζεται ακόµα µε-
γαλύτερη προσπάθεια.

Οι νέες ηµεροµηνίες
κλήρωσης είναι:

29 ΝΟΕΜΒΡΗ και
6 ∆ΕΚΕΜΒΡΗ 2011

Όλο αυτό το διάστηµα οι
εργαζόµενοι ενισχύσουν κυ-
ριολεκτικά από το υστέρηµά
τους την προσπάθεια που
κάνει το ΠΑΜΕ να ανταποκρι-
θεί στις απαιτήσεις της ταξικής
πάλης και στην ανάγκη να φτά-
σει η φωνή του, οι θέσεις του
σε περισσότερους εργαζόµε-
νους, σε περισσότερους χώ-
ρους δουλειάς, στην ανάγκη
οργάνωσης της εργατικής
τάξης για να αντεπιτεθεί και να
ανατρέψει την βαρβαρότητα
που ζει.

ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ

ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ

∆ιαθέσιµο προς προβολή
είναι από την Κυριακή 10 Ιου-
λίου, το εργατικό δελτίο ειδή-
σεων του ΠΑΜΕ.

Σε ανακοίνωσή της η Εκτε-
λεστική Γραµµατεία του ΠΑΜΕ
ενηµερώνει τους εργαζόµε-
νους, τη νεολαία και τα συνδι-
κάτα ότι από το βράδυ της
Κυριακής 10 Ιουλίου, το εργα-
τικό δελτίο ειδήσεων είναι δια-
θέσιµο µέσα από την
ιστοσελίδα του ΠΑΜΕ:

(www.pamehellas.gr/main.ph)
και το κανάλι
http://www.youtube.com/user/
pamehellas.

Περιµένουµε ανταποκρίσεις,
παρατηρήσεις και σκέψεις
στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο
του ΠΑΜΕ (pame@pamehel-
las.gr)».

Πρόσθετα µέτρα εξαθλίωσης και εξόντω-
σης των εργασιακών, ασφαλιστικών κατακτή-
σεων για την λα]κή οικογένεια και
ξεπουλήµατος της δηµόσιας περιουσίας, προ-
ωθούνται µε το «Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο»
(ν.3985/2011) και τον «Εφαρµοστικό νόµο»
(ν.3986/2011) στις κατευθύνσεις του µνηµο-
νίου (ν.3845/2010).

Μετά από ενάµιση χρόνο ανελέητης επίθε-
σης σε λα�κά εισοδήµατα - κατακτήσεις, η κυ-
βέρνηση του ΠΑΣΟΚ, η τρόικα, µε την στήριξη
των δυνάµεων του ευρωµονόδροµου, επιταχύ-
νουν τις καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις αξιο-
ποιώντας την κρίση του συστήµατος, τα
ελλείµµατα και το χρέος που προ-
κάλεσε η πολιτική που υπηρετεί τα
συµφέροντα του κεφαλαίου.

Στα αντιλα]κά µέτρα περιλαµ-
βάνονται, η καρατόµηση του αφο-
ρολόγητου ορίου για µισθωτούς,
συνταξιούχους, αυτοαπασχολού-
µενους, οι «έκτακτες εισφορές» σε
µισθούς και συντάξεις, η εκτίναξη
του ειδικού φόρου στο πετρέλαιο
θέρµανσης, µέτρα που έρχονται
να προστεθούν σωρευτικά στις
ήδη τεράστιες περικοπές µισθών,
συντάξεων, καθιέρωση µισθών
570 ευρώ, επέκταση των ελαστι-
κών µορφών απασχόλησης, εµπορευµατο-
ποίηση των υπηρεσιών Υγείας και Παιδείας,
ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας.

Αυτή η αντιλα�κή πολιτική έχει οδηγήσει την
ανεργία στο 16,2% ακόµα και µε τα πλασµατικά
στοιχεία της ΕΣΥΕ, στην πτώχευση εκατοντά-
δων χιλιάδων λα�κών οικογενειών, προκειµένου
να στηριχθεί η ανταγωνιστικότητα και κερδοφο-
ρία του κεφαλαίου.

ΣΣυυγγκκεεκκρριιµµέένναα  σστταα  µµέέττρραα  ττοουυ  
««µµεεσσοοππρρόόθθεεσσµµοουυ»»  κκααιι  ττοουυ  ««εεφφααρρµµοο--

σσττιικκοούύ  ννόόµµοουυ»»  ππεερριιλλααµµββάάννοοννττααιι::
1)∆ηµιουργείται «Ταµείο Αξιοποίησης ιδιω-

τικής περιουσίας του ∆ηµοσίου» (άρθρο 1 έως
άρθρο 26), που θα αναλάβει το έργο των ιδιω-
τικοποιήσεων. Ξεπουλάνε τα πάντα αέρα, γη
και θάλασσα και σ’ αυτό το ταµείο, όπως δή-
λωσε προκλητικά ο υπουργός Ε. Βενιζέλος, «θα
παρίστανται, εφόσον το επιθυµούν, δύο παρα-
τηρητές, ένας από τα κράτη της Ευρωζώνης και
ένας από την Ευρωπα�κή Επιτροπή». 

Συνέχεια στη σελ. 3

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
και ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

ΠΠρρόόσσθθεετταα  ααννττιιλλααIIκκάά  µµέέττρραασσεε
ββάάρροοςς  ττηηςς  εερργγααττιικκήήςς,,  λλααIIκκήήςς  

οοιικκοογγέέννεειιααςς,,  σσττοο  ««σσφφυυρρίί»»  
ηη  ∆∆ηηµµόόσσιιαα  ππεερριιοουυσσίίαα

ΕΕµµππρρόόςς  γγιιαα  ννααυυττεερργγααττιικκόό

σσυυννδδιικκααλλιισσττιικκόό  κκίίµµηηµµαα,,  µµαα--

ζζιικκόό,,  ττααξξιικκόό,,  εεννωωµµέέννοο,,  σσωωσσττάά

οορργγααννωωµµέέννοο,,  σσττήήρριιγγµµαα  ττηηςς

ππάάλληηςς  γγιιαα  σσυυννδδιικκααλλιισσττιικκέέςς

εελλεευυθθεερρίίεεςς  κκααιι  δδηηµµοοκκρρααττιικκήή

ννοοµµοοθθεεσσίίαα..
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ΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΝ
ΜΗΝΙΑΙΑ 

ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 

Ιδιοκτησία του Συλλόγου 
Ναυτεργατικής 

Συνδικαλιστικής Κίνησης

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ 
ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Εκδότης - Υπεύθυνος 
σύµφωνα µε το νόµο:
ΜΑΡΙΩΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

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

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

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

H ύλη του παρόντος φύλλου 
έκλεισε 11 του Ιούλη 2011

ΝΑΥΤΙΚΑ ...ΑΤΥΧΗΜΑΤΑΑΑφφοορρµµήή  γγιιαα  ττοο  ππααρρόόνν  ππααίίρρννωω  ααππόό  ……έένναα  ιισσττοορριικκόό  ππόόννηηµµαα,,
σσττοο  ««ΜΜααττσσαακκόόννιι»»  ττηηςς  ΠΠΕΕΝΝΕΕΝΝ,,  φφύύλλλλοο  222200  ΜΜάάρρττηηςς  --  ΑΑππρρίί--

λληηςς  22001111,,  όόπποουυ  εεππιιχχεειιρρεείίττααιι  νναα  ππρροοσσδδιιοορριισσττεείί  χχρροοννιικκάά  ηη  ίίδδρρυυσσηη
ττηηςς  ΝΝΣΣΚΚ  κκααιι  νναα  ααννααγγοορρεευυττοούύνν  σσεε  θθεεµµααττοοφφύύλλαακκεεςς  ττωωνν  ααρρχχώώνν  κκααιι
ααξξιιώώνν  ττηηςς  ππααρράάττααξξηηςς  οοιι  ααπποοσσττάάττεεςς..  ΌΌµµωωςς  µµεε  ααννιισσττόόρρηηττεεςς  ττοο--
πποοθθεεττήήσσεειιςς,,  µµιισσόόλλοογγαα  κκααιι  υυπποοννοοοούύµµεενναα  δδεενν  γγρράάφφεεττααιι  ««ΙΙσσττοορρίίαα»»..

ΈΈττσσιι,,  λλοοιιππόόνν,,  δδεενν  µµααςς  λλέέεειι  ττιι  ήήτταανν  ααυυττοοίί  οοιι  ααγγωωννιισσττέέςς  πποουυ
ήήρρθθαανν  ααππόό  ττοο  εεξξωωττεερριικκόό  κκααιι  ίίδδρρυυσσαανν  ττηη  ΝΝΣΣΚΚ  ((ΝΝααυυττεερργγααττιικκήή  ΣΣυυνν--
δδιικκααλλιισσττιικκήή  ΚΚίίννηησσηη))……,,  οοιι  οοπποοίίοοιι  κκααιι  οοννόόµµαατταα  εείίχχαανν  κκααιι  ττααυυττόόττηητταα
κκααιι  ιιδδιιόόττηητταα,,  ήήτταανν  κκοοµµµµοουυννιισσττέέςς  κκααιι  µµάάλλιισστταα  σσττεελλέέχχηη  ππρρώώττηηςς
γγρρααµµµµήήςς  ττηηςς  ΚΚ..ΟΟ..  ΝΝααυυττεερργγααττώώνν..

ΤΤοο  άάλλλλοο  πποουυ  δδεενν  λλέέεειι  εείίννααιι  όόττιι  ηη  ΝΝΣΣΚΚ  εείίννααιι  σσυυννέέχχεειιαα  ττηηςς  ΕΕΑΑ--
ΣΣΚΚΕΕΝΝ  κκααιι  γγιιαα  ααυυττοούύςς  πποουυ  δδεενν  θθέέλλοουυνν  νναα  θθυυµµοούύννττααιι,,  ιισσττοορριικκάά
εείίννααιι  κκααττααγγεεγγρρααµµµµέένναα  γγιιαα  ττοο  ζζήήττηηµµαα  ααυυττόό  τταα  εεξξήήςς::

ΤΤααυυττόόχχρροονναα  µµεε  ττηηνν  κκήήρρυυξξηη  ττηηςς  δδιικκττααττοορρίίααςς  ττοο  ττµµήήµµαα  ττηηςς
ΚΚ..ΟΟ..  ΝΝααυυττεερργγααττώώνν  ((ΚΚΟΟΝΝ))  ττοουυ  ΚΚΚΚΕΕ,,  πποουυ  ήήτταανν  έέξξωω  ((πποολλιιττιικκοοίί  εεξξόό--
ρριισσττοοιι  σσττιιςς  σσοοσσιιααλλιισσττιικκέέςς  χχώώρρεεςς)),,  έέββγγααλλεε  ππρροοκκήήρρυυξξηη  όόπποουυ  κκαα--
λλοούύσσεε  ττοουυςς  ννααυυττεερργγάάττεεςς  σσεε  ααννττίίσστταασσηη  κκααιι  ααγγώώνναα  γγιιαα  ττηηνν
ααννααττρροοππήή  ττηηςς  χχοούύννττααςς,,  νναα  δδηηµµιιοουυρργγηηθθοούύνν  ππααννττοούύ  εεππιιττρροοππέέςς
ααννττιιδδιικκττααττοορριικκήήςς  ππάάλληηςς,,  πποουυ  θθαα  εεννηηµµέέρρωωνναανν  τταα  κκααρράάββιιαα,,  τταα  σσυυνν--
δδιικκάάτταα  ττηη  κκοοιιννήή  γγννώώµµηη  ((δδιιεεθθννώώςς))  κκααιι  γγιιαα  ττοονν  λλόόγγοο  ααυυττόό  µµεετταα--
φφέέρρθθηηκκεε  ηη  έέδδρραα  ττηηςς  ΚΚΟΟΝΝ  σσττηη  ∆∆..  ΕΕυυρρώώππηη,,  ππρροοκκεειιµµέέννοουυ  νναα
γγίίννεεττααιι  κκααλλύύττεερραα  οο  σσυυννττοοννιισσµµόόςς  κκααιι  ηη  κκααθθοοδδήήγγηησσηη  ττωωνν  εεππιιττρροο--
ππώώνν..

ΤΤοονν  ΣΣεεππττέέµµββρρηη  ττοουυ  11996677  σσττηηνν  ΚΚοοππεεγγχχάάγγηη  έέγγιιννεε  σσυυννδδιιάάσσκκεεψψηη
ττωωνν  ααννττιιππρροοσσώώππωωνν  ττωωνν  εεππιιττρροοππώώνν,,  όόπποουυ  ααπποοφφαασσίίσσττηηκκεε  ηη
ίίδδρρυυσσηη  ττηηςς  ΕΕννιιααίίααςς  ΑΑννττιιδδιικκττααττοορριικκήήςς  ΣΣυυννδδιικκααλλιισσττιικκήήςς  ΚΚίίννηησσηηςς
ΕΕλλλλήήννωωνν  ΝΝααυυττεερργγααττώώνν  ((ΕΕΑΑΣΣΚΚΕΕΝΝ))  µµεε  έέδδρραα  ττοο  ΑΑµµββοούύρργγοο  κκααιι
ππρρόόεεδδρροο  ττοονν  ΜΜααννώώλληη  ΠΠυυθθααρροούύλληη  ((ΑΑσσυυρρµµααττιισσττήήςς))..

ΠΠλλοούύσσιιαα  υυππήήρρξξεε  ηη  δδρράάσσηη  ττηηςς  ΕΕΑΑΣΣΚΚΕΕΝΝ,,  πποουυ  εεξξέέδδιιδδεε  κκααιι  ττηηνν
εεφφηηµµεερρίίδδαα  ««ΕΕλλεεύύθθεερροοςς  ΝΝααυυττεερργγάάττηηςς»»..  ΜΜεεγγάάλλοοςς  οο  ρρόόλλοοςς  ττηηςς
ΕΕΑΑΣΣΚΚΕΕΝΝ  σσττηηνν  ααννττιιδδιικκττααττοορριικκήή  ππάάλληη  ττόόσσοο  σσττοουυςς  ννααυυττεερργγάάττεεςς
όόσσοο  κκααιι  σσττηηνν  κκοοιιννήή  γγννώώµµηη  ττηηςς  δδοοσσµµέέννηηςς  χχώώρρααςς  κκααιι  γγεεννιικκόόττεερραα
ττηηνν  ΕΕυυρρώώππηη  ααλλλλάά  κκααιι  ΠΠααγγκκόόσσµµιιαα..  ΑΑππέέκκττηησσεε  κκύύρροοςς  πποουυ  αανναα--
γγννωωρρίίσσθθηηκκεε  εεππίίσσηηµµαα  ααππόό    κκυυββεερρννήήσσεειιςς,,  όόππωωςς  ττηηςς  ∆∆..  ΓΓεερρµµααννίίααςς..

ΜΜεε  ττηηνν  ππττώώσσηη  ττηηςς  δδιικκττααττοορρίίααςς  κκααιι  ππααρράά  ττηηνν  εεππίίφφαασσηη  δδηηµµοο--
κκρρααττίίααςς  πποουυ  έέφφεερρεε  ηη  κκυυββέέρρννηησσηη  ΚΚααρρααµµααννλλήή  ττοο  ΚΚοοµµµµοουυννιισσττιικκόό
ΚΚόόµµµµαα  ΕΕλλλλάάδδααςς  ((ΚΚΚΚΕΕ))  δδεενν  χχωωρροούύσσεε  σσττηη  δδηηµµοοκκρρααττίίαα  ττοουυςς  κκααιι
ππααρρέέµµεεννεε  σσττηηνν  ππααρρααννοοµµίίαα..  ΈΈττσσιι  οοιι  κκύύρριιεεςς  δδυυννάάµµεειιςς  ττηηςς  ΚΚΟΟΝΝ  ππαα--
ρρέέµµεενναανν  εεκκττόόςς  ΕΕλλλλάάδδααςς..  ΣΣττοονν  ΠΠεειιρρααιιάά  ηη  οολλιιγγάάρριιθθµµηη  οοµµάάδδαα  κκοοµµ--
µµοουυννιισσττώώνν  ννααυυττεερργγααττώώνν  ((66  κκοοµµµµααττιικκόό  γγρρααφφεείίοο  κκααιι  1166  εεννεερργγάά
κκοοµµµµααττιικκάά  µµέέλληη))  άάρρχχιισσαανν  ττηηνν  ππρροοσσππάάθθεειιαα  αανναασσυυγγκκρρόόττηησσηηςς  ττηηςς
ΚΚ..ΟΟ..  ΝΝααυυττεερργγααττώώνν  ττοουυ  ΚΚΚΚΕΕ..  ΕΕππιικκεεφφααλλήήςς  οο  ααεείίµµννηησσττοοςς  ΣΣττρρααττήήςς
ΤΤσσααµµππήήςς  εεππίί  πποολλλλάά  χχρρόόννιιαα  γγρρααµµµµααττέέααςς  ττηηςς  ΚΚΟΟΝΝ,,  µµέέλλοοςς  ττοουυ
ΠΠ..ΓΓ..  ττηηςς  ΚΚ..ΕΕ..  ττοουυ  ΚΚΚΚΕΕ,,  ααγγωωννιισσττήήςς  ααππόό  τταα  χχρρόόννιιαα  ττοουυ  πποολλέέµµοουυ,,
δδεεσσµµώώττηηςς  ττηηςς  χχοούύννττααςς..  

ΓΓιιαα  νναα  µµπποορρέέσσεειι  νναα  λλεειιττοουυρργγήήσσεειι  ηη  ΕΕΑΑΣΣΚΚΕΕΝΝ  σσεε  σσυυννθθήήκκεεςς  ννοο--
µµιιµµόόττηηττααςς  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα,,  ααπποοφφαασσίίσσττηηκκεε  ηη  µµεεττοοννοοµµαασσίίαα  ττηηςς  σσεε
ΝΝααυυττεερργγααττιικκήή  ΣΣυυννδδιικκααλλιισσττιικκήή  ΚΚίίννηησσηη  ((ΝΝΣΣΚΚ))..  ΣΣττιιςς  22  ∆∆εεκκέέµµββρρηη
11997744  ββγγήήκκεε  ηη  δδιιαακκήήρρυυξξηη  όόπποουυ  κκααλλοούύσσεε  ττοουυςς  ννααυυττεερργγάάττεεςς  σσεε  οορρ--
γγάάννωωσσηη  κκααιι  ααγγώώνναα  κκααιι  σσττιιςς  2211  ∆∆εεκκέέµµββρρηη  ττοουυ  ίίδδιιοουυ  χχρρόόννοουυ  κκυυ--
κκλλοοφφόόρρηησσεε  ττοο  ππρρώώττοο    φφύύλλλλοο  ττηηςς  εεφφηηµµεερρίίδδααςς  ««ΝΝΑΑΥΥΤΤΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ»»,,
πποουυ  σσυυννεεχχίίζζεειι  νναα  εεκκδδίίδδεεττααιι  µµέέχχρριι  σσήήµµεερραα  σσεε  µµηηννιιάάττιικκηη  ββάάσσηη
((εεκκττόόςς  ααππόό  µµιιαα  ππεερρίίοοδδοο  ττηη  δδεεκκααεεττίίαα  ττοουυ  8800  πποουυ  έέββγγααιιννεε
1155ήήµµεερρηη))..  

ΌΌσσοονν  ααφφοορράά  ττοο  ζζήήττηηµµαα  ((πποουυ  ββάάζζεειι  οο  ααρρθθρροογγρράάφφοοςς))  όόττιι  ηη  ππαα--
ρράάττααξξηη  έέκκααννεε  ππααρρεεµµββάάσσεειιςς  σστταα  ττοουυ  σσωωµµααττεείίοουυ  κκ..λλππ..  κκααιι  αανν
ππρράάγγµµααττιι  ττοουυςς  εείίππαανν  νναα  µµππααρρκκάάρρεεττεε  κκααιι  ππεειιθθάάρρχχηησσεε  µµόόννοονν  οο
γγ..γγ..  ττόόττεε  µµππρράάββοο  ττοουυ  κκααιι  ττιιµµήή  ττοουυ,,  γγιιααττίί  ηη  ππααρράάττααξξηη  πποουυ  µµααςς  εεξξέέ--
θθρρεεψψεε,,  µµααςς  ααννέέδδεειιξξεε  κκααιι  µµααςς  ππρροοώώθθηησσεε  έέχχεειι  κκααιι  λλόόγγοο  κκααιι  ρρόόλλοο
γγιιαα  ττηη  σσυυµµππεερριιφφοορράά  κκααιι  ττηη  δδρράάσσηη  µµααςς..  ΠΠρροοσσωωππιικκέέςς  σσττρρααττηηγγιι--
κκέέςς  σσττοο  οορργγααννωωµµέέννοο  ττααξξιικκόό  σσυυννδδιικκααλλιισσττιικκόό  κκίίννηηµµαα  δδεενν  χχωωρράάννεε..
((**))

ΣΣυυµµππεερραασσµµααττιικκάά  µµπποορροούύµµεε  νναα  πποούύµµεε  όόττιι  σσττιιςς  δδυυσσκκοολλίίεεςς  κκααιι
τταα  ζζόόρριιαα  ααππόό  ττοονν  ππόόλλεεµµοο  µµέέχχρριι  κκααιι  σσήήµµεερραα  οοιι  κκοοµµµµοουυννιισσττέέςς  κκααιι
όόσσοονν  ααφφοορράά  ττοουυςς  ννααυυττεερργγάάττεεςς  ηη  ΚΚΟΟΝΝ  ήήτταανν  ππάάνντταα  µµππρροοσσττάάρρηη--
δδεεςς..  ΚΚααιι  εεππεειιδδήή  σσττηηνν  ΑΑκκττήή  ΜΜιιααοούύλληη  εείίµµαασσττεε  όόλλοοιι  γγννωωσσττοοίί  κκααιι  σσαανν
άάττοοµµαα  κκααιι  σσαανν  ππααρρααττάάξξεειιςς,,  ααςς  µµηηνν  ««ααννηησσυυχχοούύνν»»  οοιι  ««θθεεµµααττοοφφύύ--
λλαακκεεςς»»  γγιιαα  ττιιςς  ααρρχχέέςς  κκααιι  ττιιςς  ααξξίίεεςς  ττηηςς  ΝΝΣΣΚΚ,,  πποουυ  εευυττυυχχώώςς  δδεενν
εείίννααιι  σστταα  χχέέρριιαα  ττοουυςς..

ΗΗ  ΝΝ..ΣΣ..ΚΚ..  µµεε  όόλλεεςς  ττιιςς  δδυυννάάµµεειιςς  εείίννααιι  σσττηηνν  ππρρώώττηη  γγρρααµµµµήή,,  µµααζζίί
µµεε  ττοο  ΠΠΑΑΜΜΕΕ,,  γγιιαα  ττηηνν  ααππόόκκρροουυσσηη  ττηηςς  εεππίίθθεεσσηηςς  πποουυ  δδέέχχοοννττααιι  οοιι
ννααυυττεερργγάάττεεςς,,  ηη  εερργγααττιικκήή  ττάάξξηη  µµεε  ππρρόόσσχχηηµµαα  ττηηνν  κκρρίίσσηη..  ΣΣττηηνν
ππρράάξξηη  µµεε  οορργγααννωωµµέέννηη  ππάάλληη  σσττοουυςς  δδρρόόµµοουυςς,,  σσττοο  λλιιµµάάννιι,,  σσττοουυςς
κκααττααππέέλλττεεςς..  ΓΓιιαα  ττιιςς  ααννάάγγκκεεςς  ττοουυ  σσήήµµεερραα  ααλλλλάά  κκααιι  κκυυρρίίωωςς  γγιιαα  ττηηνν
ππρροοοοππττιικκήή  ττοουυ  ααύύρριιοο..  ΓΓιιαα  ττηηνν  ααννααττρροοππήή,,  ττηη  ΛΛααEEκκήή  ΕΕξξοουυσσίίαα..

ΜΜιιχχάάλληηςς  ΧΧααµµπποουυλλίίδδηηςς

((**))  ΣΣ..ΣΣ..::    ΠΠρράάγγµµααττιι,,  ηη  ππααρράάττααξξηη  ττοο  11999900  ττοουυςς  σσυυννέέσσττηησσεε  νναα  µµππααρρ--
κκάάρροουυνν  κκααιι  ππεειιθθάάρρχχηησσεε  σσυυννεειιδδηηττάά  µµόόννοονν  οο  γγ..γγ..  ∆∆..  ΚΚααρρααλλιιώώκκηηςς,,  εεννώώ  ααρρ--
ννήήθθηηκκεε  οο  ππρρόόεεδδρροοςς  ΑΑ..  ΝΝττααλλαακκοογγιιώώρργγοοςς  ((γγιιααττίί  εείίχχεε  ήήδδηη  ππάάρρεειι  ττηη  σσττρροοφφήή
ττοουυ  οοπποορρττοουυννιισσµµοούύ,,  πποουυ  σσττοο  όόννοοµµαα  ττηηςς  ««ααννεεξξααρρττηησσίίααςς»»  ααππόό  ττηηνν  ππαα--
ρράάττααξξηη  ττοονν  οοδδήήγγηησσεε  σσττηηνν  ααγγκκααλλιιάά  ττωωνν  εεφφοοππλλιισσττώώνν))..  ΌΌσσοο  γγιιαα  ττοονν  ττααµµίίαα
ΝΝ..  ΠΠεερρήήφφααννοο  --χχωωρρίίςς  κκααµµίίαα  ......ππεερρηηφφάάννιιαα--  εεππέέλλεεξξεε  κκιι  ααυυττόόςς  ττηηνν  κκααρρέέκκλλαα
γγιιαα  νναα  κκααττααννττήήσσεειι  σσωωµµααττοοφφύύλλαακκααςς  ττοουυ  ««ΑΑννττωωννάάκκηη»»  ττωωνν  εεφφοοππλλιισσττώώνν..

ΠΕΡΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Ο ΛΟΓΟΣ

Κατέληξε 58χρονος µεταλλεργάτης

Τη µάχη µε το θάνατο έχασε την Τρίτη 14 Ιούνη ο
58χρονος µεταλλεργάτης Βασίλης Βερλής, ο οποίος

στις 2 Ιούνη είχε «λαµπαδιάσει» από διαρροή προπανίου, στη
διάρκεια επισκευαστικών εργασιών στο ελληνόκτητο δεξα-
µενόπλοιο «VEMAOIL XXV» της εταιρείας QUEENSWAY
NAVIGATION CO LTD στην επισκευαστική βάση του µώλου
της ∆ΕΗ στο Κερατσίνι.

Ο µεταλλεργάτης έκοβε λαµαρίνα µε χρήση φλόγας σε
κλειστό χώρο της πλώρης στο χώρο του µπόουθραστ. Από
την πρώτη στιγµή είχε γίνει ολοφάνερο ότι ο Β. Βερλής είχε
πέσει θύµα της έλλειψης ακόµα και των στοιχειωδών µέτρων
ασφαλείας, µε ευθύνη της εργοδοσίας, αφού καταρχήν στο
χώρο δεν υπήρχε το βασικότερο: Εξαερισµός! Αυτό σε συν-
δυασµό µε τη διαρροή προπανίου που γινόταν προφανώς
από πρόβληµα στο σωλήνα διανοµής (λάστιχο) του αερίου -
που δείχνει την ελλιπή συντήρηση των εργαλείων - δηµιούρ-
γησαν εκρηκτικό µείγµα, µε αποτέλεσµα να γίνει ανάφλεξη
και να πάρει φωτιά το σώµα του µεταλλεργάτη.

Για άλλη µια φορά η αρµόδια λιµενική αρχή όχι µόνο δεν
έπραξε απο την πρώτη στιγµή τα δέοντα -αλλά ενηµέρωσε
πολύ αργά, µε ελλιπέστατα στοιχεία κι αφού πρώτα οι δη-
µοσιογράφοι διαµαρτυρήθηκαν στο Αρχηγείο του Λ.Σ.! Τα
Σωµατεία της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάµατος µε
ανακοίνωσή τους κάνουν λόγο για «αληθινή τραγωδία».

∆ιοξείδιο (co2) σε µηχανοστάσιο

Πέντε εργαζόµενοι, µηχανικοί και µέλη συνεργείων επι-
σκευών εισέπνευσαν διοξείδιο του άνθρακα όταν

κατά τη διάρκεια εργασιών στο Ε/Γ καταµαράν «ΚΟΣΜΟΣ
ΤΖΕΤ», στις 12.00 το Σάββατο 2 Ιούλη 2011, ενεργοποιήθηκε
από άγνωστη αιτία το µόνιµο σύστηµα πυρόσβεσης διοξει-
δίου του άνθρακα του µηχανοστασίου, εντός του οποίου βρί-
σκονταν οι εργαζόµενοι.

Στις 15:40 ο πλοίαρχος ενηµέρωσε το λιµεναρχείο Ελευ-
σίνας, το οποίο -µε αδικαιολόγητη καθυστέρηση- ενηµέρωσε
το γραφείο τύπου του Λ.Σ και του ΥΠτΠ στις 21:30, γεγονός
που -σε συνδυασµό µε τα «στραβά µάτια» που έκανε για  το
εγκαταλειµµένο πλοίο του εφοπλιστή Ν. Βαρβατέ- δηµιουρ-
γεί εύλογα ερωτηµατικά…

Οι τραυµατίες µεταφέρθηκαν αρχικά στο Θριάσιο και
µετά στο Γ.Κ.Ν. Νίκαιας, όπου παρέµειναν για νοσηλεία,
αλλά σύµφωνα µε ενηµέρωση από τους γιατρούς είναι σε
καλή κατάσταση.

ΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΜΜΗΗΝΝΥΥΜΜΑΑΤΤΑΑ  κκααιι   ΚΚΑΑΤΤΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΕΕΣΣ  

Σήµερα, µε µεγαλύ-
τερη από πριν ταχύ-

τητα, προχωρούν την
αύξηση των ορίων συντα-
ξιοδότησης, την παρά-
ταση του εργάσιµου βίου,
την κατάργηση του θε-
σµού των Βαρέων και Αν-
θυγιεινών Επαγγελµάτων
(ΒΑΕ). Πέρα από τον
αντεργατικό χαρακτήρα
των παραπάνω µέτρων,
χρειάζεται να υπογραµµί-
σουµε και τη σύνδεσή
τους µε την υγεία των ερ-
γαζοµένων.

Τα µέτρα που λαµβάνο-
νται εν µέσω καπιταλιστι-
κής κρίσης, τα διάφορα
µείγµατα πολιτικής που
φορτώνουν τα βάρη της
κρίσης στους εργαζόµε-
νους, αποτελούν συνέχεια
µίας πολιτικής που προ�-
πήρχε της κρίσης και που
σήµερα εφαρµόζεται µε
επιταχυµένους ρυθµούς.
Κατ' επέκταση φτώχεια,
ανεργία, ελαστικές σχέ-
σεις εργασίας, είναι φαι-
νόµενα σύµφυτα όχι στενά
µε την καπιταλιστική
κρίση, αλλά συνολικά µε
τον καπιταλισµό. Είναι φαι-
νόµενα που λαµβάνουν
εκρηκτικές διαστάσεις τις
περιόδους καπιταλιστικής
κρίσης.

Η σύνδεση, για παρά-
δειγµα, της φτώχειας µε
την υγεία είναι τεκµηριω-
µένη, από τον ίδιο τον Πα-
γκόσµιο Οργανισµό
Υγείας (ΠΟΥ). Αντίστοιχα,
πολλές είναι οι περιπτώ-
σεις ασθενειών που έχουν,
όπως λέµε, «ταξικά χαρα-
κτηριστικά», είναι συχνότε-
ρες σε φτωχά λα�κά
στρώµατα, είναι συνδεδε-
µένες µε την απουσία
στοιχειωδών όρων υγιει-
νής.

Μια άλλη πλευρά είναι
η ανεργία. Αγχώδεις δια-
ταραχές, κατάθλιψη,
χρήση ψυχοτρόπων ου-
σιών και αλκοολισµός,

µέχρι και αυτοκαταστρο-
φική συµπεριφορά και αυ-
τοκτονίες έχουν συνδεθεί
µε την ανεργία.

Πέρα από την ψυχική
υγεία, η ανεργία, η εργα-
σιακή ανασφάλεια, το σύν-
δροµο επαγγελµατικής
εξουθένωσης των εργαζο-
µένων (burnout, συχνό-
τερο µε την
εντατικοποίηση της εργα-
σίας...) είναι συνδεδεµένα
και µε καρδιαγγειακή νο-
σηρότητα, Αγγειακή Υπέρ-
ταση (ΑΥ) κ.ά.

Η εντατικοποίηση της
εργασίας συχνά συνοδεύ-
εται µε αύξηση των υπε-
ρωριών. Αξίζει να
υπογραµµίσουµε ότι σή-
µερα η τάση είναι να γίνο-
νται περισσότερες και
φθηνότερες οι υπερωρίες.

Η επιβάρυνση του αν-
θρώπινου οργανισµού από
την υπερωριακή εργασία,
πέρα από την κούραση και
την επακόλουθη αύξηση
της πιθανότητας εργατι-
κού ατυχήµατος, έχει και
συσσωρευτική επίδραση
στην υγεία του ανθρώπου
συνδεδεµένη πάλι µε ΑΥ,
µεταβολικά νοσήµατα,
καρδιαγγειακά κ.λπ.

Τα προβλήµατα αυτά
µπορούν να αντιµετωπι-
σθούν µόνο µέσα από
έναν άλλο δρόµο ανάπτυ-
ξης, που είναι ρεαλιστικός
και αναγκαίος, αφού πα-
τάει στη σχεδιασµένη
αξιοποίηση του συνόλου
των επιστηµονικών και τε-
χνολογικών επιτευγµάτων
για την κάλυψη των κοινω-
νικών αναγκών, των ανα-
γκών των εργαζοµένων και
των φτωχών λα�κών στρω-
µάτων.

Από την παρέµβαση
του Χρ. Παπάζογλου,

γιατρού Εργασίας,
σε ηµερίδα της ∆ΗΠΑΚ

για τις συνέπειες
της κρίσης στην υγεία

των εργαζοµένων.

Οι συνέπειες της κρίσης
στην υγεία των εργαζοµένων

Συνάδελφοι Ναυτεργάτες

Στα 37 χρόνια έκδοσής
της η «Ν» στάθηκε αταλά-
ντευτα στο πλευρό των ναυ-
τεργατών, στήριξε τους
αγώνες τους, πρόβαλε τις
διεκδικήσεις του ταξικού
ναυτεργατικού κινήµατος.

Στα πλαίσια των προ-
σπαθειών µας για την καλύ-
τερη οργάνωση της
διακίνησης και  βελτίωση
του περιεχοµένου, χρειαζό-
µαστε την βοήθεια και την
συνεργασία όλων των ναυ-
τεργατών και ιδιαίτερα των
συνδροµητών µας, που τους
θεωρούµε εν δυνάµει συ-
νεργάτες µας. 

Η «Ν», που γράφεται και
τυπώνεται από τα χέρια και
τον ιδρώτα των ναυτεργα-
τών, δεν έχει άλλους πό-
ρους εκτός από το
υστέρηµα των ναυτεργατών.
Γίνετε τώρα συνδροµητές,
ενισχύστε και οικονοµικά τη
δική σας εφηµερίδα.

Με αγωνιστικούς χ/µούς  
Η Συντακτική Επιτροπή 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΝΑΥΤΩΝ

Ο«Αγωνιστικός Συνδυα-
σµός Ναυτών»  στη συ-

νεδρίαση του ∆.Σ της ΠΕΝΕΝ
στις 21/6/2011, κατέθεσε πρό-
ταση για 48ωρη απεργία την
µέρα συζήτησης στη Βουλή των
νέων αντεργατικών µέτρων του
«µεσοπρόθεσµου προγράµµα-
τος», αντίστοιχες αποφάσεις
έχουν πάρει εκατοντάδες σωµα-
τεία και συνδικάτα, η ΓΣΕΕ,
Α∆Ε∆Υ, οι δυνάµεις του ΠΑΜΕ,
την πρόταση µας καταψήφισε  η
πλειοψηφία της διοίκησης προ-
τείνοντας «το προεδρείο να εκτι-
µήσει και να αποφασίσει...»

Ο πρόεδρος Α. Νταλακο-
γιώργος στέλεχος της Αυτόνο-
µης Παρέµβασης (ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ)
στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά
ψήφισε για 48ωρη απεργία στις
28 και 29 Ιούνη, το ίδιο και ο
εκπρόσωπος της ΠΕΝΕΝ στη
ΠΝΟ, ενώ αυθαίρετα χωρίς
να συγκαλέσει ∆ιοικητικό
Συµβούλιο ανακοίνωσε
24ωρη απεργία στις 29
Ιούνη!

Χωρίς ίχνος ντροπής εξέ-
δωσαν δελτίο τύπου στις 4
Ιούλη 2011, δεν διστάζουν να
γράψουν ψευδόµενοι ότι
πρότειναν συνέχιση της απερ-
γίας, πρόταση δεν κατατέθηκε
από τον εκπρόσωπο της ΠΕΝΕΝ
Μπανάσιο, το γνωρίζουν οι πά-
ντες στην Ε.Ε της ΠΝΟ, ψηφο-
φορία δεν έγινε για συνέχιση
της απεργίας. 

Καλούµε τα Τζόβενα, τους
Ναύτες, τους Ναύκληρους, να
αποµονώσουν τους ψευδολό-
γους και συκοφάντες, να συ-

σπειρωθούν στον «Αγωνιστικό
Συνδυασµό Ναυτών», να δυνα-
µώσει το ταξικό κίνηµα στους
ναυτεργάτες, οι δυνάµεις του
ΠΑΜΕ.

Η αντιλα�κή πολιτική του κε-
φαλαίου οδηγεί σε χρεοκοπία
τον λαό και αυξάνει τα κέρδη
του µονοπωλιακού κεφαλαίου.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

Η∆ιοίκηση της Ένωσης
Πλοιάρχων, που αποτε-

λεί την «ατµοµηχανή» µέσα στην
εφοπλιστόδουλη πλειοψηφία
της ΠΝΟ, οχυρωµένη πίσω από
το φασιστικό καταστατικό, στη-
ριγµένη στα εφοπλιστικά γρα-
φεία, ψήφισε κατά της 48ωρης
απεργίας. Γίνεται φανερό ότι

στόχος των κοµµάτων «της ευ-
ρωπα�κής προοπτικής» και των
συνδικαλιστικών τους παρατά-
ξεων, είναι να «κοιµίσουν» τους
εργαζόµενους για να περάσει το
«Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα»,
δηλαδή η συνέχιση της λεηλα-
σίας σε Ασφαλιστικό, µισθούς,
συντάξεις και κοινωνικές παρο-
χές. 

Η «∆ηµοκρατική Αγωνιστική

Ενότητα Πλοιάρχων» (∆ΑΕΠ)
καλεί τους Πλοιάρχους κάθε
βαθµού, όλους τους ναυτεργά-
τες εν ενεργεία και συνταξιού-
χους να πάρουν την υπόθεση
στα χέρια τους για την επιτυχία
της 48ωρης απεργίας και την
κλιµάκωση των κινητοποιήσεων.
Να φτάσει παντού το κάλεσµα
του ξεσηκωµού ενάντια στα νέα
µέτρα και την αποτροπή ψήφι-
σης του αντιλα�κού εκτρώµατος. 

ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΙ Ν.Σ.Κ. 

Καταγγέλλουµε την στάση
του προέδρου του σωµα-

τείου µας (ΠΕΑΘΕΝ) Γιάννη
Φραγκουλίδη, ο οποίος ψήφισε
κατά της απεργίας στην Εκτελε-
στική Επιτροπή της ΠΝΟ παρά
του ότι ο κλάδος µας αντιµετω-
πίζει τα σοβαρότερα προβλή-
µατα, στην κυριολεξία
απειλείται µε εξαφάνιση.

Καλούµε το ∆ιοικητικό Συµ-
βούλιο να συνεδριάσει και να
πάρει απόφαση για κήρυξη
απεργίας τη µέρα συζήτησης
στη Βουλή των αντιλα�κών µέ-
τρων του «µεσοπρόθεσµου προ-
γράµµατος».

Καλούµε όλους τους Θαλα-
µηπόλους και όλους τους εργα-
ζόµενους να πάρουν την
υπόθεση στα χέρια τους, να
αναπτύξουµε αγώνες ενάντια
στην πολιτική του κεφαλαίου και
των υπηρετών τους. 

Ανάλογο κάλεσµα αγωνιστι-
κής συστράτευσης απηύθυνε
και η Επιτροπή Ανέργων Ναυ-
τεργατών.

Χέρι-χέρι προχωρούν κυβέρνηση και φαρµα-
κοβιοµήχανοι στην εφαρµογή του µνηµο-

νίου και του «µεσοπρόθεσµου προγράµµατος» και
στην Υγεία.

Την ανακοστολόγηση 1.200 πρωτότυπων φαρµά-
κων, τη µείωση 3.500 που έχει λήξει η πατέντα τους
και την ανακοστολόγηση 7.000 αντίγραφων φαρµά-
κων ανακοίνωσε 30 Ιούνη το υπουργείο Υγείας.

Παρά τις διακηρύξεις περί εξορθολογισµού της
φαρµακευτικής δαπάνης, ήδη σωρεύονται νέα χρέη
των νοσοκοµείων που για το 2010 και 2011 ανέρχο-
νται σε 1,4 δισ. Ευρώ. Και αυτή η εξέλιξη αντανακλά
την υποχρηµοτοδότηση των δηµόσιων νοσοκοµείων
απ' τον κρατικό προOπολογισµό και τη µετάθεση της
χρηµατοδότησης στα ασφαλιστικά ταµεία.

Με την εισαγωγή τροπολογίας για τη «θετική
λίστα φαρµάκων», που ψηφίστηκε 14 Ιούνη στη
Βουλή στο νοµοσχέδιο για τις Μεταµοσχεύσεις, επα-
ναφέρουν τη λεγόµενη  θετική λίστα, που ίσχυε και
στη δεκαετία του 1990 και όχι µόνο δεν «συγκράτησε
τη φαρµακευτική δαπάνη» αλλά οδήγησε και σε τα-
λαιπωρία τους αρρώστους.

Η λεγόµενη θετική λίστα σηµαίνει ότι οι γιατροί
πρέπει να συνταγογραφούν µόνο απ' αυτή και να
αποκλείονται άλλα φάρµακα, τα οποία θα
πληρώνουν απ' την τσέπη τους οι άρρωστοι. 

Ήδη έχει καθιερωθεί και η «αρνητική
λίστα φαρµάκων» µε περισσότερα από 1.100
φάρµακα που, ενώ συνταγογραφούνται απ'
τους γιατρούς, τα πληρώνουν εξολοκλήρου
οι ασφαλισµένοι απ' την τσέπη τους, που για
το 2011 σηµαίνει 132 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, οι ασφα-
λισµένοι θα πληρώσουν το 2011 και 20,9 εκατ. ευρώ
για τα λεγόµενα Μη Συνταγογραφούµενα Φάρµακα
(ΜΗΣΥΦΑ).

Σε κατεδάφιση των παρεχόµενων δηµόσιων
υπηρεσιών Υγείας µε την ταυτόχρονη τοπο-

θέτηση ενός ακόµα µπουρλότου στα ασφαλιστικά
ταµεία, θα οδηγήσουν οι διαβόητες συγχωνεύσεις
των δηµόσιων νοσοκοµείων, που θα οριστικοποιή-
σει η κυβέρνηση στις αρχές Ιούλη.

Ενα παράδειγµα:
Το «πακέτο» για τη µεταµόσχευση καρδιάς ήταν

8.804,11 ευρώ για δεκαήµερη παραµονή σε ιδιωτική
κλινική ή το
« Ω ν ά σ ε ι ο »
χωρίς επιπλο-
κές. Τώρα, µόνο
η µεταµόσχευση
καρδιάς ανα-
προσαρµόζεται
σε 50.379 ευρώ,
η µεταµόσχευση
καρδιάς - πνευ-
µόνων σε 34.279

ευρώ, η µεταµόσχευση πνευµόνων σε 30.015 και η
µεταµόσχευση ήπατος σε 28.907 ευρώ.

Ολη αυτή η λογική των τιµολογήσεων των υπη-
ρεσιών Υγείας είναι ενταγµένη στην ολοήµερη λει-
τουργία των δηµόσιων νοσοκοµείων, όπου οι
ασθενείς και τα ασφαλιστικά ταµεία θα πληρώνουν
άγρια χαράτσια. Ταυτόχρονα η κυβέρνηση βάζει
µπουρλότο στα ασφαλιστικά ταµεία καθώς υποχρε-

ώνει τα νοσοκοµεία να
λειτουργήσουν µε πλήρη
επιχειρηµατική λογική.

Κοντά σε αυτές τις
περικοπές στην Υγεία έρ-
χεται και η σύνθλιψη των

επιδοµάτων Πρόνοιας, τα οποία θα µεταφερθούν
όλα στο υπουργείο Υγείας. Σύµφωνα µε τον
υπουργό, θα γίνουν περικοπές 102 εκατοµ. ευρώ -
έναντι 150 εκατ. ευρώ - που είχαν προGπολογιστεί. 

ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΑ και ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

Τρίτη 19 Ιούλη ώρα 11 π.µ.
στην αίθουσα της ΠΕΜΕΝ  
ΣΥΣΚΕΨΗ της ΠΕΣ - ΝΑΤ

για τα αντιλα]κά µέτρα

Συνέχεια από τη σελ. 1

Οι προβοκάτσιες δεν µας τροµάζουν. Γνω-
ρίζουµε καλά ότι οι µηχανισµοί της κατα-

στολής είναι πολυπλόκαµοι και στοχεύουν στο
χτύπηµα των αγώνων, αλλά µπορούµε να τους
αντιµετωπίσουµε. Μπο-
ρούµε να αντιµετωπίσουµε
τα προβοκατόρικα σχέδια,
όπως αυτό που υλοποιή-
θηκε στην Αθήνα, µε ευθύνη
της κυβέρνησης για να χτυ-
πήσει την απεργία και τις
ταξικές δυνάµεις.

Οι συκοφαντίες των
Μέσων Μαζικής Ενηµέρω-
σης δεν µας τροµάζουν.
Στη χολή που ξερνάει ο ρα-
διοτηλεοπτικός σταθµός
SKY του εφοπλιστική Αλα-
φούζου και τα άλλα µέσα της κυβέρνησης και των
εφοπλιστών απαντάµε µε µαζική, καλά οργανω-
µένη δράση, ισχυροποιώντας το µέτωπο κατά των
δυνάµεων που αγκαλιάζουν το λεγόµενο κίνηµα
της πλατείας και την ίδια στιγµή προσπαθούν να
χτυπήσουν την απεργιακή πάλη, αποδεικνύοντας
τι φοβάται η πλουτοκρατία.

Υπάρχει ένα αναµφισβήτητο γεγονός. Οι
Ναυτεργάτες έχουν κτίσει τα καράβια, η εργατική

τάξη παράγει τον πλούτο που καρπώνονται οι κα-
πιταλιστές. Ο πλούτος ανήκει σ’ αυτούς που τον
παράγουν. Η καπιταλιστική βαρβαρότητα γίνεται
συνεχώς και πιο επικίνδυνη, τον ανταγωνισµό των
µεγάλων οικονοµικών οµίλων τον πληρώνουν και

θα τον πληρώνουν οι εργα-
ζόµενοι µε την κατάργηση
των δικαιωµάτων τους.

Υπάρχει λύση. Τα βα-
σικά µέσα παραγωγής, τα
πλοία, στα χέρια αυτών που
τα έχουν δηµιουργήσει. Κε-
ντρικός προγραµµατισµός,
σχεδιασµένη ανάπτυξη µε
κριτήριο την ικανοποίηση
των λα�κών αναγκών, εξου-
σία στα χέρια της εργατικής
τάξης, στα χέρια του λαού.
Αυτή η προοπτική δίνει δύ-

ναµη στους καθηµερινούς αγώνες για όλα τα προ-
βλήµατα.

Τώρα, πιο δυνατά, πιο αποφασιστικά για την
οργάνωση νέων αγώνων, καλύτερη οργάνωση
µέσα στα καράβια και µαζική συµµετοχή των
Ναυτεργατών, αλλαγή των συσχετισµών δύνα-
µης σε πολιτικό και συνδικαλιστικό επίπεδο,
ισχυροποίηση των ταξικών δυνάµεων, των δυ-
νάµεων του ΠΑΜΕ.

ΠΑΛΗ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ της ΑΝΤΙΛΑ-ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
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ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

Ιούνης-Ιούλης 2011

∆ύο φορές µέσα σε λίγες
µέρες, το Σύνταγµα και το κέ-

ντρο της Αθήνας µετατράπηκαν σε
πεδίο καταστολής των λα]κών διαδη-
λώσεων, µε την αγριότητα να κορυ-
φώνεται στη διάρκεια του διηµέρου
28 και 29 Ιούνη. Το προηγούµενο
ανάλογο µπαράζ είχε εκδηλωθεί στις
15 Ιούνη. 

Εκτοξεύτηκαν τόνοι χηµικών, ενώ
οι κτηνώδεις επιθέσεις της αστυνο-
µίας στο σωρό είχαν απολογισµό εκα-
τοντάδες τραυµατίες, πολλοί µε
ανοιγµένα κεφάλια, σπασµένα χέρια
και αναπνευστικά προβλήµατα.

Καθόλου τυχαία, οι τρεις ηµερο-
µηνίες συµπίπτουν µε τις µέρες εκεί-
νες όπου χιλιάδες εργάτες και
υπάλληλοι συµµετείχαν µαζικά στη γε-
νική πανελλαδική απεργία, στην κή-
ρυξη και οργάνωση της οποίας είχε
καθοριστική συµβολή το ΠΑΜΕ.

Χωρίς καµιά αµφιβολία, η κυβέρ-
νηση και οι µηχανισµοί της έδρασαν
µε συγκεκριµένο σχέδιο και µε
στόχο να τροµοκρατήσουν το λαό,
να δηµιουργήσουν προ^ποθέσεις
για να τσακίσουν το κίνηµα, σε µια
περίοδο που µεγαλώνει η λα]κή δυ-
σαρέσκεια και αφυπνίζονται συνει-
δήσεις.

Στόχος τους ήταν να ταυτίσουν το
ΠΑΜΕ µε τη βία ή να δείξουν ότι οι
απλοί αγανακτισµένοι του Συντάγµα-
τος δε θέλουν το ταξικό κίνηµα, δε θέ-
λουν κόµµατα και ιδιαίτερα δε θέλουν
το ΚΚΕ. Να εµφανίσει, δηλαδή, µια
αντιπαράθεση ανάµεσα στον απλό
αγανακτισµένο διαδηλωτή και το
ΠΑΜΕ. Ενα τέτοιο κλίµα, άλλωστε,
καλλιεργείται έντεχνα από τους καθο-
δηγητές της πλατείας, που αναπαρά-
γουν συνθήµατα όπως «έξω τα
συνδικάτα - έξω τα κόµµατα».

Και αυτή τη φορά το όργιο της κα-
ταστολής µεθοδεύτηκε µε όχηµα τους
κουκουλοφόρους, οι οποίοι όλες
τις προηγούµενες µέρες, που εξελίσ-
σονταν οι συγκεντρώσεις των «αγανα-
κτισµένων» στο Σύνταγµα, είχαν

αποσυρθεί από την ενεργό δράση. 
Τις µέρες της απεργίας, όµως,

και µε δεδοµένη τη µαζική παρουσία
του ΠΑΜΕ στο Σύνταγµα, επιστρα-
τεύτηκαν ξανά οι γνωστοί άγνωστοι

κουκουλοφόροι, για να αποτελέ-
σουν, µαζί µε τις δυνάµεις καταστο-
λής, τις ακροδεξιές συµµορίες που
συµµετέχουν στις διαδηλώσεις των
«αγανακτισµένων» και άλλες οµάδες
τραµπούκων, χούλιγκανς και µπρά-
βων, το όχηµα για να χτυπηθεί και να
τροµοκρατηθεί το λα]κό κίνηµα,
µέσα από ένα όργιο καταστολής σε
βάρος του.

∆ηµοσιοποιήθηκαν βίντεο που δεί-
χνουν κουκουλοφόρους να υποθάλ-
πονται από αστυνοµικούς και να
φυγαδεύονται εν µέσω επεισοδίων
στη Βουλή. Ένας από αυτούς ήταν ο

Απ. Σουκαράς, εργαζόµενος και «συν-
δικαλιστής» στην ΕΘΕΛ, που δηλώνει
«εθνικιστής», την επικίνδυνη δράση
του οποίου είχε αποκαλύψει και είχε
καταγγείλει το Φλεβάρη του 2011 η
∆ηµοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία
ΟΑΣΑ», που συσπειρώνεται στο
ΠΑΜΕ. Ενώ ένας άλλος δήλωσε αρ-
θρογράφος του περιοδικού «Απολλώ-

νιο Φως», που προβάλλει το ναζισµό.
Στις 8/9/2002 ο «Κυριακάτικος Ρι-

ζοσπάστης» δηµοσίευσε απόρρητο
έγγραφο της EUROPOL, σύµφωνα µε
το οποίο η Ε.Ε. «νοµιµοποιεί» την κα-
τασκευή χαφιέδων και προβοκατό-
ρων, οι οποίοι «µε την έγκριση µιας
καθορισµένης εξουσιοδοτούσας
Αρχής (…) επιτρέπεται να συµµετά-
σχει σε ένα έγκληµα, το οποίο άλλοι
ήδη προτίθενται να διαπράξουν»!

Αυτό επιβεβαιώνεται και από δή-
λωση του πρωθυπουργού Κ. Σηµίτη
(Πρακτικά Βουλής 17/5/2002) όπου
οµολογεί ότι: «Υπάρχουν αστυνοµικοί
σε διατεταγµένη υπηρεσία και στην
προκειµένη περίπτωση ο υπουργός
∆ηµόσιας Τάξης µε διαβεβαίωσε ότι
αστυνοµικός "συνελήφθη" από τους
διαδηλωτές (…) ήταν σε διατεταγµένη
υπηρεσία»!

Η αποφασιστικότητα και η πείρα
του ΠΑΜΕ ακύρωσαν τις προσπά-
θειες της κυβέρνησης και των µηχα-
νισµών της να το µπλέξουν στην
προβοκάτσια. Το ταξικό εργατικό, το
ριζοσπαστικό λα]κό κίνηµα ξέρει να
παλεύει και να περιφρουρείται από
τους προβοκάτορες.

Αυτό το κίνηµα -το οργανωµένο
στα εργοστάσια και στις επιχειρήσεις,
στα καράβια, το κίνηµα της εργατικής
τάξης, που δίνει στο λαό προοπτική-
είναι που φοβάται η αστική τάξη και οι
πολιτικοί της εκπρόσωποι, µε την κυ-
βέρνηση του ΠΑΣΟΚ να εξαπολύει τις
κατασταλτικές δυνάµεις εναντίον του
µε πρωτοφανή αγριότητα, τη Ν.∆.
ξεχειλίζοντας από ταξικό µίσος και
υποκρισία να «αποδοκιµάζει τον απο-
κλεισµό του λιµανιού του Πειραιά,
που έχει σαν συνέπεια τη διακοπή
των δροµολογίων από και προς τα
νησιά µας» και το ΛΑ.Ο.Σ. του Καρα-
τζαφέρη να αποκαλύπτει τα πάντα µε
µια του µόνο φράση στη Βουλή: 

«Η πλατεία είναι αυθόρµητη. Το
οργανωµένο να φοβάστε, όπως αυτό
που γίνεται στα λιµάνια και όχι το αυ-
θόρµητο»...

ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ και ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ µε τη ΣΦΡΑΓΙ∆Α της ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΣΣττόόχχοοςς  ττοουυςς  ττοο  οορργγααννωωµµέέννοο  ττααξξιικκόό  εερργγααττιικκόό  κκίίννηηµµαα

(Συνέχεια από τη σελ. 1)
2) Καρατοµείται το αφορολόγητο όριο (άρθρο

27), από 12.000 στα 8.000 ευρώ, δηλαδή κατά 4.000
ευρώ στα οποία εφαρµόζεται συντελεστής 10% ή
400 ευρώ το χρόνο. Το µέτρο θα έχει και αναδρο-
µική ισχύ µε εφαρµογή από την 1η Γενάρη 2011. Με
την καρατόµηση έρχονται να βάλουν φόρους σε µι-
σθούς και συντάξεις των 600 ευρώ το µήνα! Από το
µέτρο ...«εξαιρούν» τους νέους µέχρι 30 ετών, που
έτσι και αλλιώς δεν προσεγγίζουν εισόδηµα στο ύψος
του αφορολόγητου, τους συνταξιούχους πάνω από
τα 65 και τα ΑµΕΑ.

3) Επιβάλλεται «έκτακτη εισφορά» µε την προ-
κλητική ονοµασία «εισφορά αλληλεγγύης» (άρθρο
29), που θα πληρώνουν όλοι όσοι έχουν εισοδήµατα
πάνω από 12.000 ευρώ το χρόνο και για ολόκληρο το
ποσό του εισοδήµατος. Τα κλιµάκια είναι:
• 1% στα εισοδήµατα 12.000-20.000 ευρώ.
• 2% στα εισοδήµατα 20.000-50.000 ευρώ.
• 3% στα εισοδήµατα 50.000-100.000 ευρώ.
• 4% στα εισοδήµατα πάνω από 100.000 ευρώ.

Αν κάποιος φορολογούµενος
έχει εισόδηµα της τάξης των 25.000
ευρώ το χρόνο, από τα δύο παρα-
πάνω µέτρα θα επιβαρυνθεί µε 400
ευρώ από τη µείωση του αφορολό-
γητου και µε 500 ευρώ για την
έκτακτη εισφορά, δηλαδή µε 900
ευρώ!!!

4) Για τους αυτοαπασχολούµε-
νους, επιβάλλεται επιπλέον «τέλος
άσκησης επιτηδεύµατος» (άρθρο
31), που διαµορφώνεται «µεσο-
σταθµικά» στα 300 ευρώ το χρόνο.

5) Μειώνεται το αφορολόγητο όριο για το «Φόρο
Ακίνητης Περιουσίας» (άρθρο 33) στα 200.000 ευρώ
(από 400.000 ευρώ), µε αποτέλεσµα να κληθούν να
πληρώσουν φόρο και πολλοί εργαζόµενοι, που δια-
θέτουν απλά ένα σπίτι για να καλύπτουν τις οικογε-
νειακές τους ανάγκες.

6) Αύξηση του ΦΠΑ (άρθρο 34) από 13% σε
23%,  σε προ]όντα  λα]κής κατανάλωσης. 

7) Αρχίζει η σταδιακή κατάργηση του µειωµένου
φόρου στο πετρέλαιο θέρµανσης (άρθρο 36).
Φέτος θα επιβληθεί αύξηση που θα ξεπερνά τα 6
λεπτά το λίτρο ή τα 60 ευρώ το χιλιόλιτρο. Η εξοµοί-
ωσή του µε το πετρέλαιο κίνησης θα ολοκληρωθεί
µέχρι το 2013.

8) Αυξάνουν ακόµα παραπέρα την αύξηση του
βαθµού εκµετάλλευσης των εργαζοµένων, µε επέ-
κταση των ελαστικών µορφών απασχόλησης, διευ-
θέτηση του χρόνου εργασίας (άρθρο 40 έως άρθρο
42). Καθιερώνουν συµβάσεις εργασίας ορισµένου
χρόνου για νέους από 18 έως 25 χρονών µε το πρό-
σχηµα «απόκτησης επαγγελµατικής εµπειρίας» συ-
γκεκριµένα στο άρθρο 43 αναγράφει: 

«Νέοι, ηλικίας από 18 έως 25 ετών, είναι δυνατόν
να συνάπτουν µε εργοδότες συµβάσεις εργασίας για
την απόκτηση επαγγελµατικής εµπειρίας, διάρκειας
µέχρι 24 µήνες και µε αποδοχές µικρότερες έως εί-
κοσι τοις εκατό (20%) από τις προβλεπόµενες για νε-
οπροσλαµβανόµενο, χωρίς προ�πηρεσία της
ειδικότητάς τους, όπως αυτή ορίζεται στην οικεία

συλλογική σύµβαση εργασίας (οµοιοεπαγγελµατική,
κλαδική, επιχειρησιακή ή εθνική γενική) και ασφαλί-
ζονται στους κλάδους σύνταξης, ασθενείας σε είδος
και επαγγελµατικού κινδύνου του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, οι δε
σχετικές ασφαλιστικές εισφορές αποδίδονται στο
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ από τον εργοδότη».

9) Επίθεση στα κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώ-
µατα (άρθρο 44) «Λοιπές ασφαλιστικές και συντα-
ξιοδοτικές διατάξεις»

1. «Η χρηµατοδότηση του Ναυτικού Αποµαχικού
Ταµείου (ΝΑΤ) για το έτος 2011 µειώνεται σε σχέση
µε τη χρηµατοδότηση κατά το έτος 2010, κατά το
ποσό των πενήντα εκατοµµυρίων (50.000.000)
ευρώ και από το έτος 2012 και εφεξής κατά το
ποσό των εκατό εκατοµµυρίων (100.000.000) ευρώ,
για κάθε έτος, σε σχέση µε τη χρηµατοδότηση κατά
το έτος 2010. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
Οικονοµικών, οι συντάξεις του ΝΑΤ αναπροσαρµό-
ζονται από 1.7.2011 και εφεξής, ώστε να προκύπτει
ισοσκελισµένος προ^πολογισµός. Από 1.1.2011, οι
καταβαλλόµενες συντάξεις, συµπεριλαµβανοµένων

και των βοηθηµάτων του ΝΑΤ,
αναπροσαρµόζονται µόνο µε
διάταξη ειδικού νόµου, καταρ-
γουµένης, από την ίδια ως άνω
ηµεροµηνία, κάθε γενικής ή ει-
δικής διάταξης νόµου ή κανονι-
στικής πράξης, µε την οποία
προβλέπεται η αναπροσαρµογή
ή η αύξηση σύνταξης ή βοηθή-
µατος, που καταβάλλεται από
το ΝΑΤ». 

Η µείωση της κρατική επιχο-
ρήγησης προς το ΝΑΤ κατά

50.000.000 ευρώ, έρχεται να προστεθεί στην από-
φαση (αρ. πρωτ. 2/31490/0094) του Υπουργείου Οι-
κονοµικών από τις 16 Ιούνη, που έκοψε από την
κρατική επιχορήγηση για το 2011 σε ΝΑΤ-ΚΕΑΝ-
ΚΑΑΝ το ποσό των 39.720.000. Ταυτόχρονα µε την
κατάργηση του ΚΑΕΟ (ν.3978/2011) που ήταν έσοδα
για το ΝΑΤ, χαρίζονται πάνω από 45.000.000 ευρώ
στους εφοπλιστές, ενώ µε νοµοθετικές ρυθµίσεις
απαλλάσσονται από την καταβολή ασφαλιστικών ει-
σφορών οι εφοπλιστές, χαρίζονται 19.000.000 δολά-
ρια στον όµιλο ΛΟΥΗ παρότι έχει παρακρατήσει
ασφαλιστικές εισφορές των ναυτεργατών και δεν τις
έχει αποδώσει στο ΝΑΤ, όπως αντίστοιχα η εταιρεία
του Γ. Αγούδηµου έχει αφήσει χρέη προς το ΝΑΤ
πάνω από 27.000.000 ευρώ. Την ίδια περίοδο ο
ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΗ µε έγγραφά του προς το ΝΑΤ (7-6-
2011 και 10-6-2011), ζητάει το ποσό των 65.000.000
ευρώ για να µπορέσει να ανταποκριθεί σε ιατρική και
νοσοκοµειακή περίθαλψη. 

Με το άρθρο 44 παρ.1 καταργείται η αναπρο-
σαρµογή των συντάξεων του ΝΑΤ, µε βάση τις αυ-
ξήσεις από τις ετήσιες ΣΣΕ, καταργείται δηλ. ο
ν.3075/2002, που καθόριζε και διαµόρφωνε τις συ-
ντάξεις στο 70% επί του Βασικού µισθού και του
επιδόµατος Κυριακών ανάλογα µε τον βαθµό και
την κατηγορία πλοίων.  Επίσης καταργείται και το
δικαίωµα της αναβάθµισης στη σύνταξη, που είχαν
οι ναυτεργάτες.   

10) Αύξηση της «Εισφοράς Αλληλεγγύης Συντα-

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

««ΛΛύύσσσσααξξαανν»»
ααππόό  ττααξξιικκόό  µµίίσσοοςς  

Στην επιφάνεια ξέβρασε το ταξικό
µίσος του εφοπλιστικού κεφαλαίου, των
πολιτικών του εκπροσώπων και των µη-
χανισµών του, ο παλικαρίσιος απεργια-
κός αγώνας που έδωσαν οι ναυτεργάτες
συµµετέχοντας µαζικά στην 3ήµερη
απεργία των ταξικών ναυτεργατικών σω-
µατείων ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ. 

Την Τετάρτη 29 Ιούνη η Ενωση Επιχει-
ρήσεων Ναυτιλίας και ο Σύνδεσµος Επι-
χειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, σε
κοινό δελτίο, χαρακτηρίζουν «παράνοµη»
την απεργία των ναυτεργατών επειδή είναι
επιστρατευµένοι και προσθέτουν: «Έγκει-
ται εποµένως στο επίσηµο ελληνικό κρά-
τος να διασφαλίσει τη νοµιµότητα», που
σηµαίνει …κατεβάστε τα ΜΑΤ! 

Ανάλογη «αξίωση» πρόβαλε ο Σύνδε-
σµος Ελληνικών Τουριστικών και Ταξι-
διωτικών Γραφείων ΗΑΤΤΑ, ενώ το
Ναυτικό Επιµελητήριο Ελλάδας ΝΕΕ, σε
ένα ρεσιτάλ υποκρισίας και κορο�δίας απέ-
ναντι στους ναυτεργάτες, έφτασε να
«καλεί την πολιτεία», πέρα από το να πα-
ρέµβει για να σταµατήσει την «παρεµπό-
διση επιβατών», να διασφαλίσει «και το
δικαίωµα στην εργασία, που προστατεύε-
ται από το Σύνταγµα της χώρας µας»! 

Οσον αφορά τα παπαγαλάκια τους σε
έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, ορισµένοι
τίτλοι µιλάνε από µόνοι τους: 

«Στο έλεος του ΠΑΜΕ η ακτοπλο-α. 
Άφαντη η πολιτεία», 

«Μπλόκο του ΠΑΜΕ στο λιµάνι και 
στον τουρισµό. Σε απόγνωση 
επιβάτες, Ελληνες και ξένοι», 

«Το ΠΑΜΕ, για ακόµα µια φορά, µην
έχοντας συναίσθηση, όπως φαίνεται,

της κατάστασης, δε χτυπάει ούτε τους
εφοπλιστές, ούτε το κεφάλαιο, 
αλλά κυρίως τους τουρίστες, 

Ελληνες και ξένους».
Ότι και να κάνουν, όµως, οι βαρόνοι των

ΜΜΕ και οι κονδυλοφόροι τους, θα έρθει
η ώρα που οι εργάτες στεριάς και θάλασ-
σας, µαζί µε τους συµµάχους τους και την
οργανωµένη πάλη τους, θα απαλλαγούν
οριστικά από την εκµετάλλευση και θα φέ-
ρουν τη δική τους λα�κή εξουσία

ξιούχων» (άρθρο 44, παρ.10), τροποποιούνται οι συντε-
λεστές που είχαν εφαρµοστεί µε τον ν.3863/2010 και δια-
µορφώνονται ως εξής:
α. Για συντάξεις από 1.400,01 € έως 1.700,00 €, από 3%  σε 6%.
β. Για συντάξεις από 1.700,01 € έως 2.000,00 €, από 4% σε 7%
γ. Για συντάξεις από 2.000,01 € έως 2.300,00 €, από 5% σε 9%
δ. Για συντάξεις από 2.300,01 € έως 2.600,00 €, από 6% σε 10%
ε. Για συντάξεις από 2.600,01 € έως 2.900,00 €, από 7% σε 12%
στ.  Για συντάξεις από 2.900,01 € έως 3.200,00 €, από 8% σε 13%
ζ. Για συντάξεις από 3.200,01 € έως 3.500,00 €, από 9% σε 14%
η. Για συντάξεις από 3.500,01 € και άνω, από 10%  σε 14%.
11) Πρόσθετη φορολόγηση για συνταξιούχους κάτω των 60
ετών (άρθρο 44, παρ.11), συγκεκριµένα:
α) Από 1.8.2011, στους συνταξιούχους του ∆ηµοσίου, του ΝΑΤ και

των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) αρµοδιότητας Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που δεν έχουν συµπλη-
ρώσει το 60ό έτος ηλικίας, παρακρατείτε επιπλέον µηνιαία εισφορά
ως εξής:
i. Για συντάξεις από 1.700,01 € έως 2.300,00 €, ποσοστό 6%.
ii. Για συντάξεις από 2.300,01 € έως 2.900,00 €, ποσοστό 8%
iii. Για συντάξεις από 2.900,01 € και άνω, ποσοστό 10%.
β) Οι παρακρατήσεις υπολογίζονται στο συνολικό ποσό της σύντα-
ξης, όπως διαµορφώνεται µετά την παρακράτηση της Εισφοράς Αλ-
ληλεγγύης Συνταξιούχων της προηγούµενης παραγράφου.
12) Περικοπές στις επικουρικές συντάξεις  (άρθρο 44 παρ.13)
συγκεκριµένα:
α) Από 1.9.2011 θεσπίζεται Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επι-
κουρικής Ασφάλισης, η οποία τηρείται σε λογαριασµό µε οικονο-
µική και λογιστική αυτοτέλεια, στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο
Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.), το οποίο συστάθηκε µε τις διατά-
ξεις του άρθρου 149 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58). Σκοπός του Λογαρια-
σµού είναι η κάλυψη ελλειµµάτων φορέων και κλάδων επικουρικής
σύνταξης.

β) Η Ειδική Εισφορά Συνταξι-
ούχων Επικουρικής Ασφάλι-
σης παρακρατείται µηνιαία
κατά την καταβολή της σύντα-
ξης των συνταξιούχων των
φορέων επικουρικής ασφάλι-
σης, αρµοδιότητας όλων των
Υπουργείων, καθώς και των
νοµικών προσώπων ιδιωτι-
κού δικαίου (Ν.Π.Ι.∆.), τα
οποία χορηγούν επικουρικές
συντάξεις, δυνάµει ασφάλι-
σης η οποία έχει χωρίσει σε

υποκατάσταση υποχρεωτικής ασφάλισης σε Φ.Κ.Α.. Η εισφορά υπο-
λογίζεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης και καθορίζεται ως εξής:
i.  Για συντάξεις από 300,01 € έως 350,00 €, ποσοστό 3%
ii.  Για συντάξεις από 350,01 € έως 400,00 €, ποσοστό 4%
iii. Για συντάξεις από 400,01 € έως 450,00 €, ποσοστό 5%
iv. Για συντάξεις από 450,01 € έως 500,00 €, ποσοστό 6%
v.  Για συντάξεις από 500,01 € έως 550,00 €, ποσοστό 7%
vi.  Για συντάξεις από 550,01 € έως 600,00 €, ποσοστό 8%
vii. Για συντάξεις από 600,01 € έως 650,00 €, ποσοστό 9%
viii. Για συντάξεις από 650,01 € και άνω, ποσοστό 10%.
γ) Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης µετά την πα-
ρακράτηση της εισφοράς δεν µπορεί να υπολείπεται των τρια-
κοσίων ευρώ (300 €).

Τους άνοιξε η όρεξη...
Την όρεξη των εφοπλιστών άνοιξε η απαλ-

λαγή τους από τις κρατήσεις για το ΚΑΕΟ, που
η κατάργησή του από την κυβέρνηση στέρησε το
ΝΑΤ από 45 εκατοµ. Ευρώ το χρόνο, µε
«αντάλλαγµα» την …υπόσχεση των εφοπλιστών
ότι θα µειώσουν τις τιµές των ναύλων -τη λε-
γόµενη «συµφωνία κυρίων», που τελικά απο-
δείχτηκε «συµπαιγνία αθλίων»!!

Εκτός αυτού και πέραν των 130 εκατοµ.
Ευρώ που χαρίζονται στους εφοπλιστές το
2011 µε τις επιδοτήσεις για τις λεγόµενες «άγο-
νες γραµµές», τόσο ο ΣΕΕΝ όσο και η ΕΕΝ -
ανάµεσα στις άλλες αντιναυτεργατικές
επιδιώξεις τους- έχουν βάλει στόχο και τη µεί-
ωση του ΦΠΑ στο 5% (όπως µειώθηκε για τις
τουριστικές επιχειρήσεις) από 13% που σήµερα
είναι για τους επιβάτες και 23% γιά τα οχή-
µατα, σε αντίθεση µε τις απανωτές αυξήσεις
ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης! 

Ο εφοπλιστής και η φοιτήτρια
Στις 27 Ιούνη µία εργαζόµενη φοιτήτρια της

Παντείου, η οποία «φύλαγε» τα παιδιά του εφο-
πλιστή Μ., γόνου γνωστής οικογένειας εφοπλι-
στών, απολύθηκε για την πρόθεσή της να
συµµετάσχει στην 48ωρη απεργία του ΠΑΜΕ
στις 28 και 29 Ιούνη.

Πριν από την απόλυση, ο εφοπλιστής έπιασε
τη φοιτήτρια για να τη νουθετήσει, λέγοντάς
της:

…«τώρα δεν είναι ώρα για το λαό να σηκώ-
σει κεφάλι αλλά να το σκύψει µέσα στη γη και να
µη διεκδικεί τίποτα», …«η χώρα περνά δύσκο-
λες στιγµές και χρειάζονται όλα αυτά τα
µέτρα», …«ο λαός δεν έχει λόγους να παραπο-
νιέται γιατί έχει από όλα, νοσοκοµεία - σχολεία
- πανεπιστήµια!», …«φταίνε οι εργάτες και οι
απεργοί που κλείνουν τα εργοστάσια», …«δεν
θα δουλεύουµε εµείς (σ.σ. οι εφοπλιστές!) για
να πληρώνονται οι συνδικαλιστές του ΚΚΕ»!

Μετά από λίγο έφερε µία Βουλγάρα από τους
πολλούς οικιακούς βοηθούς!, που εργάζονται
στο σπίτι, για να πείσει τη φοιτήτρια ότι ο σο-
σιαλισµός έχει πεθάνει για πάντα... 

Όµως ο εφοπλιστής, που ξέρει ότι σήµερα ο
σοσιαλισµός προβάλει επίκαιρος και αναγκαίος,
περισσότερο από ποτέ άλλοτε, έχει κάθε λόγο
να φοβάται… και να θέλει (αυτός και η τάξη του)
να περάσουν αυτά τα µέτρα, που θα κάνουν να
κοστίζουν λιγότερο οι εργάτες που απασχολούν. 

Όπως έχει κάθε λόγο και η φοιτήτρια να πα-
λεύει, µαζί µε τους ναυτεργάτες στους κατα-
πέλτες των πλοίων, µε τους εργάτες στις πύλες
των εργοστασίων, για όσα πραγµατικά τους αξί-
ζουν και έχουν ανάγκη αυτοί και οι οικογένειές
τους. 

Λόγω ...αντιπαραγωγηκότητας!
Σε απόλυση της ναυτιλιακής συντάκτριας

Πόπης Χριστοδουλίδου, που δούλευε 25 χρόνια
στην εφηµερίδα «ΕΘΝΟΣ», προχώρησε ο ιδιο-
κτήτης της εκδοτικής «ΠΗΓΑΣΟΣ» και µεγα-
λοεργολάβος Μπόµπολας. 

Σαν δικαιολογία επικαλέσθηκε πρόβληµα
υγείας της δηµοσιογράφου, που την δυσκολεύει
στις µετακινήσεις και την καθιστά ...«αντιπαρα-
γωγική»! Στην πραγµατικότητα απολύθηκε
γιατί πρωτοστάτησε στην µάχη για να µην πε-
ράσει η προσπάθεια της εργοδοσίας για την κα-
τάργηση των ΣΣΕ και αντικατάσταση τους µε
ατοµικές συµβάσεις. Στη συνέχεια για τον ίδιο
λόγο απολύθηκαν άλλοι 2 από το «ΕΘΝΟΣ»
και µία από την «ΗΜΕΡΗΣΙΑ», συνδικαλιστές
και υποψήφιοι στις πρόσφατες εκλογές της
ΕΣΗΕΑ.

Τη συµπαράστασή τους εξέφρασαν µε δελτίο
Τύπου τα ταξικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ – ΠΕΣ-ΝΑΤ, αντιπροσωπεία των
οποίων παρευρέθηκε στον αποκλεισµό του εκ-
δοτικού συγκροτήµατος «ΠΗΓΑΣΟΣ». 

ΗΗ  ΛΛΕΕΗΗΛΛΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΝΝΑΑΤΤ
Να επαναλάβουµε για άλλη µια φορά, ότι ο

προCπολογισµός του ΝΑΤ γίνεται καθ’ υπολογι-
σµό, ισολογισµοί έχουν να γίνουν από το 2003,
ενώ χαρακτηριστική είναι η αναφορά των υπη-
ρεσιών του ότι: «Σύµφωνα µε τα αποσταλέντα
στοιχεία της ∆ιεύθυνσης Πόρων και ειδικότερα
του τµήµατος εισφορών σε ξένο συνάλλαγµα,
έχει ληφθεί υπόψη η εφαρµογή των
Ν.3409/2005 και 3569/2007, οι οποίοι προβλέ-
πουν µείωση των εσόδων από εισφορές ορι-
σµένων κατηγοριών πλοίων». Είναι οι
αντίστοιχοι νόµοι που απαλλάσσουν τους εφο-
πλιστές της κρουαζιέρας και των ποντοπόρων
πλοίων από την καταβολή ασφαλιστικών ει-
σφορών.

Η βασική αιτία της λεηλασίας του ΝΑΤ και
των ελλειµµάτων του είναι η πολιτική της αντα-
γωνιστικότητας και κερδοφορίας του κεφα-
λαίου, µε αυτή την πολιτική έχουν αφανιστεί οι
ναυτεργάτες µε συγκροτηµένα δικαιώµατα
(ΣΣΕ, κοινωνική ασφάλιση, συνδικαλιστική ορ-
γάνωση), στην ποντοπόρο µε την εφαρµογή
των εγκριτικών πράξεων νηολόγησης και την
χρήση του όρου 8 του ν.2687/1953, από το 1980
χάθηκαν πάνω από 80.000 θέσεις εργασίας,
στην ίδια κατεύθυνση και ο ευρωπαBκός κανο-
νισµός 3577/1992, µε τους εφοπλιστές και τους
εκπροσώπους τους, να επιδιώκουν τις εργα-
σιακές συνθήκες «γαλέρας» και στις υπόλοιπες
κατηγορίες πλοίων. Το αποτέλεσµα είναι ακόµα
και µε τα πλασµατικά στοιχεία του ΝΑΤ µε βάση
τον προCπολογισµό του 2011, να αναγράφουν
ότι: «οι εργαζόµενοι ναυτικοί που συνεισφέ-
ρουν στο Ταµείο σήµερα είναι 3,7:1 (συνταξιού-
χοι 71.200 και θέσεις εργασίας 19.000).»
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Απαγόρευση απόπλου από τα ελληνικά λιµάνια
πλοίων µε ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα, όπου
1,6 εκατοµµύρια κάτοικοι στερούνται βασικών αγα-
θών από τον παράνοµο Ισραηλινό αποκλεισµό, επέ-
βαλαν οι Λιµενικές Αρχές µε απόφαση του
υπουργού Χρ. Παπουτσή.

Γιατί… αυτό επιθυµεί το Ισραήλ! και η ελληνική κυ-
βέρνηση έχει επιλέξει την οδό της απόλυτης συνερ-
γασίας µε το Ισραήλ, στα πλαίσια των ιµπεριαλιστικών
σχεδιασµών του ΝΑΤΟ για την ευρύτερη περιοχή. 

Για τον σκοπό αυτό πέρυσι, λίγες βδοµάδες µετά
τη δολοφονική επίθεση του Ισραήλ στο Στόλο της
Ελευθερίας, ο Γ. Παπανδρέου εγκαινίασε τη σύ-
µπλευση του µε τον πολιτικά υπεύθυνο για τις δολο-
φονίες Μπ. Νετανιάχου ενώ φέτος µέσα στον Ιούλιο
αναµένεται να συγκληθεί στην Ιερουσαλήµ Ανώτατο
Συµβούλιο της διµερούς συνεργασίας, και για τον
σκοπό αυτό στις 11 Ιουλίου ο Κ. Παπούλιας θα επι-
σκεφτεί το Τελ Αβίβ. Μάλιστα, από τις 20 Ιουνίου  διε-
ξάγεται στην Αγχίαλο κοινή ελληνο�σραηλινή άσκηση
µε ελικόπτερα. 

Με µια στρατιωτικού τύπου επιχείρηση δυνάµεις
του Λ.Σ. ακινητοποίησαν 1 Ιούλη το πλοίο «AUDACITY
OF HOPE», σηµαίας ΗΠΑ, που είχε αποπλεύσει από
το Πέραµα, µε το πρόσχηµα ότι εκκρεµούσαν προς
αποκατάσταση ουσιώδεις ελλείψεις αξιοπλοSας, …ευ-
αισθησία παχύδερµων, που δεν την βλέπουµε για τα
σαπάκια των εφοπλιστών! 

Το ίδιο σκηνικό στήθηκε 2 Ιούλη και στο λιµάνι του
Αγίου Νικολάου, όπου κοµάντος του λιµενικού περι-
κύκλωσαν το καναδικό πλοίο «TAHRIR» σηµαίας Κο-
µόρες το οποίο συµµετέχει στην αποστολή «Free
Gaza» και 7 Ιούλη στο λιµάνι της Σητείας, όπου κατέ-
πλευσε για ανεφοδιασµό το γαλλικό πλοίο «DIGNITE
AL KARAMA», µε σηµαία Γαλλίας, που είχε αποπλεύ-
σει από την Κορσική, καθώς και άλλα πλοία µε κα-
τεύθυνση τη Γάζα. 

Την απαράδεκτη απόφαση της κυβέρνησης, που
είναι µία ακόµα ενέργεια υποστήριξης και συνερ-
γασίας µε την ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία συνε-
χίζει και κλιµακώνει την εγκληµατική της πολιτική
σε βάρος του παλαιστινιακού λαού» καταγγέλλει το
ΚΚΕ και ζητάει από την ελληνική κυβέρνηση:

•Tην αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους,
ως κράτους - µέλους του ΟΗΕ. 

•Το σταµάτηµα των εποικισµών και την αποχώ-
ρηση όλων των εποίκων. 

•Το γκρέµισµα του απαράδεκτου τείχους διαχω-
ρισµού στην Ιερουσαλήµ.

•Το δικαίωµα επιστροφής όλων των Παλαιστίνιων
προσφύγων στις εστίες τους, µε βάση τις αποφάσεις
του ΟΗΕ.

•Την άρση κάθε αποκλεισµού των Παλαιστινίων,
στη ∆υτική Όχθη και στη Λωρίδα της Γάζας.

•Την άµεση απελευθέρωση όλων των Παλαιστί-
νιων κι άλλων πολιτικών κρατουµένων από τις ισραη-
λινές φυλακές.

•Την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από
όλα τα κατεχόµενα εδάφη του 1967.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αντιπροσωπεία του
ΚΚΕ, στην οποία συµµετείχαν ο βουλευτής Γ. Μαρί-
νος µέλος του Π.Γ. της Κ.Ε. και ο ευρωβουλευτής Γ.
Τούσσας µέλος της Κ.Ε., επισκέφθηκε 6 Ιούλη στην
Παλαιστίνη, όπου οι ισραηλινές αρχές -µε την υπο-
στήριξη της λεγόµενης «διεθνούς κοινότητας», πρώτα
απ' όλα, βέβαια, των ΗΠΑ και της ΕΕ- έχουν οικοδο-
µήσει το πολλών χιλιοµέτρων τείχος της ντροπής. 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΠΟΠΛΟΥ
Γιατί… αυτό 

επιθυµεί το Ισραήλ !

Σε επίσχεση εργασίας στο λι-
µάνι των Φούρνων προχώ-

ρησαν από τις 25 Μάη 2011  δέκα
ναυτεργάτες  του Ε/Γ–Ο/Γ πλοίου
«ΣΑΜΟΣ ΣΠΙΡΙΤ» που ο εφοπλι-
στής Γ. Σπανός έχει αφήσει απλή-
ρωτους για πάνω από 7 µήνες,
όµως οι λιµενικές αρχές ακόµα να
συλλάβουν τον εφοπλιστή, που ει-
σπράττει από το κράτος 36.000
ευρώ τη βδοµάδα για 6 δροµολό-
για στη γραµµή Φούρνοι – Ικαρία –
Σάµος.   Το πλοίο ανήκει στην κα-
τηγορία της ακτοπλοSας ενώ ο
εφοπλιστής δεν εφάρµοζε τη Συλ-
λογική Σύµβαση Εργασίας. Επίσης
οφείλει προς το ΝΑΤ από φύλα εκ-
καθάρισης 88.000 ευρώ και για τον
λόγο αυτό δεν έχει ελευθεροπλο�α
από 25/2/2011. 

Να θυµίσουµε ότι εφοπλιστής
Γ. Σπανός, τα ίδια είχε κάνει και
στους ναυτεργάτες του πλοίου
«SARDINIA VERA», οι οποίοι για να
πληρωθούν είχαν προβεί σε αλλε-
πάλληλες επισχέσεις εργασίας, µε
συνέπεια να µένουν τα νησιά
χωρίς συγκοινωνία. Απλήρωτους
και νηστικούς χωρίς θέρµανση,
είχε αφήσει και τους ναυτεργάτες
του πλοίου «ΚΟΡΣΙΚΑ ΕΞΠΡΕΣ ΙΙΙ»
στην Αλεξανδρούπολη. Μετά από
πιέσεις που ασκήθηκαν στους ναυ-

τεργάτες από τον εφοπλιστή και
τις Αρχές, 6 από αυτούς απέσυραν
την επίσχεση, ενώ οι υπόλοιποι 4
από τις 6 Ιούνη, διεκδικούν πλέον
να υπαχθούν στον νόµο 3816/2010
- Άρθρο 11 περί εγκατάλειψης
ναυτικών στην ηµεδαπή. Οργανω-
τής του αγώνα των ναυτεργατών
και σ’ αυτή την περίπτωση ήταν
τα ταξικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ και
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ.

Επιτέλους εδέησε ο εφοπλι-
στής Ν. Βαρβατέ να πληρώ-

σει στις 22 Ιούνη τους
αλλοδαπούς ναυτεργάτες του
πλοίου «NAFTOCEMENT 6» ενώ
λίγες µέρες νωρίτερα στις 1 του
Ιούνη είχαν εξοφληθεί οι 12 Φιλιπ-
πινέζοι ναυτεργάτες, όλοι τους
εγκαταλειµµένοι από 6 έως και 18
µήνες! Το πλοίο θα το παροπλί-
σουν και περιµένουµε να µάθουµε
όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικα-
σία, αν θα έχουν ξοφλήσει τους 2
Αιγύπτιους, τον έναν Ουκρανό, τον
έναν Ρουµάνο και τον Έλληνα
πλοίαρχο, που παρέµειναν. ∆εδου-
λευµένα µηνών οφείλει και στους
υπαλλήλους της εταιρείας του
Naftotrade SA ο κ. Βαρβατές ο

οποίος –όπως και όλοι οι εφοπΛη-
στές χαίρουν της προστασίας των
συµφερόντων τους από την εκά-
στοτε πολιτική ηγεσία του Υπουρ-
γείου των εφοπλιστών, που
ανεξάρτητα από την κατά καιρούς
ονοµασία του παραµένει αυτό που
είναι στην πραγµατικότητα Υπουρ-
γείο των εφοπλιστών.

Συνελήφθη, 21 Ιούνη, στα
γραφεία της διαχειρίστριας

εταιρείας του Φ/Γ πλοίου «AETEA
SIERRA» σηµαίας Παναµά, ο δια-
χειριστής της εταιρείας, για µη κα-
ταβολή δεδουλευµένων,
διατάραξη της ασφάλειας του
πλοίου και έκθεση σε κίνδυνο του
πληρώµατος, στο Κερατσίνι.
Όµως µε το κόλπο της ασθένειας,
ο εφοπλιστής, οδηγήθηκε στο Τζά-
νειο Νοσοκοµείο, απ’ όπου και
εξήλθε. Η περίπτωση του «ΑΕΤΕΑ
SIERRA» δεν είναι η µόνη καθώς
αποτελεί πάγια τακτική των εται-
ριών, ειδικά την τελευταία περίοδο
της οικονοµικής κρίσης, να εγκα-
ταλείπουν τα πλοία µε το πλήρωµά
τους έξω από κάποιο λιµάνι όταν
δεν µπορούν να ανταποκριθούν
στις υποχρεώσεις τους.   

Την Τρίτη 15 του Ιούνη από τα χα-
ράµατα οι απεργιακές φρουρές

είχαν πάρει τις θέσεις τους πάνω στους
καταπέλτες, υψώνοντας ασπίδα αλληλεγ-
γύης στους απεργούς ναυτεργάτες για να
κουρελιάσουν για πολλοστή φορά το
έσχατο µέτρο της πολιτικής επιστράτευ-
σης που επί 7 µήνες εξακολουθεί να έχει
σε ισχύ η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ κατ'
εντολή των εφοπλιστών. 

Την ίδια ώρα µε αποφασιστικότητα δι-
νόταν η µάχη της περιφρούρησης στο
ΣΕΜΠΟ - που το κινεζικό µονοπώλιο της
COSCO έχει καταντήσει σε εργα-
σιακό γκέτο - στο ΒΙΠΑ Σχιστού, σε
όλους τους τόπους δουλειάς.

Ιδιαίτερο στιγµιότυπο της απερ-
γιακής µάχης 15 Ιούνη ήταν η συµ-
βολική κατάληψη που έγινε στα
γραφεία της εταιρείας ΟΙΚΟΜΕΤ,
εταιρεία καθαρισµού του ΗΣΑΠ,
από τις καθαρίστριες που δουλεύουν
εκεί και δυνάµεις του ΠΑΜΕ, µε
αποτέλεσµα την καταβολή δεδου-
λευµένων 4 µηνών που τους όφειλε
η εταιρεία. 

Στις 11 το πρωί η πλατεία του
Ηλεκτρικού Σταθµού πληµµύρισε
από διαδηλωτές απεργούς, εργάτες από τα
καράβια, τα εργοστάσια, τη Ν/Ζώνη, τα
γιαπιά, φοιτητές, σπουδαστές, συνταξιού-
χους και µαζί τους µικροί ΕΒΕ και αυτοα-
πασχολούµενοι, γυναίκες της εργατιάς
συγκρότησαν µία από τις µαζικότερες
απεργιακές διαδηλώσεις. Με τις σηµαίες
του ΠΑΜΕ στα χέρια, τα πανό, τα ενισχυ-
µένα µε «νέο αίµα» οργανωµένα µπλοκ,
έστειλαν ηχηρό ταξικό µήνυµα στις δυνά-
µεις του κεφαλαίου και των πολιτικών τους
εκπροσώπων. Η µαχητική πορεία που
ακολούθησε στους δρόµους του Πειραιά
κατέληξε στο λιµάνι για τη συνέχιση της
περιφρούρησης.

Η αντιλαNκή πολιτική του κεφαλαίου

οξύνει τα προβλήµατα σε βάρος των ναυ-
τεργατών, των εργαζοµένων, µε πρόσθετα
αντεργατικά µέτρα κυβέρνησης – Ευρω-
παNκής Ένωσης – ∆ΝΤ και οι αγωνιστικές
διαθέσεις των ναυτεργατών µε την πολύ-
µορφη δράση που ανέπτυξαν το προηγού-
µενο διάστηµα, ανάγκασαν την
Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΝΟ να απο-
φασίσει την συµµετοχή της στην Πανελ-
λαδική - Πανεργατική 24ωρη απεργία
στις 15 Ιούνη 2011, που ήδη είχε αποφα-
σισθεί από τα ταξικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ -
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΠΡΝ.

Πριν και µετά την απεργία 15 Ιούνη οι
ταξικές δυνάµεις του ΠΑΜΕ συνεχίζοντας
τις πολύµορφες αγωνιστικές κινητοποιή-
σεις για πανεργατικό ξεσηκωµό και οργά-
νωση της πάλης ενάντια στη συνεχιζόµενη
µε αυξανόµενη ένταση αντιλαNκή πολιτική
πραγµατοποίησαν αλλεπάλληλες, συσκέ-
ψεις, πικετοφορίες, διαδηλώσεις, καταλή-
ψεις και περιοδείες σε εργασιακούς
χώρους.   

Στα πλαίσια αυτής της δράσης, 3 Ιούνη
το πρωί, οι ναυτεργάτες, ανταποκρινόµε-
νοι στο κάλεσµα των ταξικών σωµατείων
ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ – ΠΕΕΜΑΓΕΝ
– ΠΕΠΡΝ – ΠΕΣ/ΝΑΤ, πραγµατοποίησαν
σύσκεψη και στη συνέχεια µε πορεία κα-

τευθύνθηκαν προς το ΝΑΤ όπου κατέλα-
βαν συµβολικά την είσοδο ξεδιπλώνοντας
ένα µεγάλο πανό που έγραφε «Καµιά συ-
ναίνεση στην αντιλαFκή πολιτική. Τα ελ-
λείµµατα του ΝΑΤ - τα κέρδη των
εφοπλιστών. Οργάνωση - αγώνας - ρήξη -
ανατροπή».

Ταυτόχρονα η ντουντούκα έδινε το
σύνθηµα για την πανεργατική απεργία 15
Ιούνη, για την ανατροπή της αντιλαNκής
πολιτικής που ενισχύει την καπιταλιστική
βαρβαρότητα, που προκαλεί την κρίση, την
πολιτική που συνεχίζει να υπηρετεί η κυ-
βέρνηση του ΠΑΣΟΚ, µε την συνένοχη
στάση των πολιτικών δυνάµεων Ν∆ -
ΛΑΟΣ και του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ µε τις αυτα-
πάτες, για άλλο µίγµα πολιτικής, αναδια-
µόρφωση του µνηµονίου,
επαναδιαπραγµάτευση του χρέους κ.λπ. 

Μαθήµατα αγώνα έδωσαν, για ακόµα
µία φορά 9 Ιούνη, οι συνταξιούχοι οι
οποίοι ανταποκρινόµενοι στο κάλεσµα
των Συνεργαζόµενων Συνταξιουχικών Ορ-
γανώσεων (όπου τους ναυτεργάτες εκπρο-
σωπεί η ΠΕΣ-ΝΑΤ), πραγµατοποίησαν
µαζική - µαχητική συγκέντρωση στο Σύ-
νταγµα και πορεία µέχρι τη Βουλή, όπου
παρά τον αποκλεισµό από τις αστυνοµικές
δυνάµεις επέβαλαν συνάντηση αντιπρο-
σωπείας τους, µε τον κυβερνητικό εκπρό-
σωπο Γ. Πεταλωτή.

Αταλάντευτα στον ταξικό αγώνα, ενά-
ντια στην πολιτική του κεφαλαίου και των
υπηρετών του, να µην περάσουν τα βάρ-
βαρα αντεργατικά µέτρα, οι ναυτεργάτες
συσπειρωµένοι γύρω από τα ταξικά σω-
µατεία ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕ-
ΜΑΓΕΝ – ΠΕΠΡΝ - ΠΕΣ/ΝΑΤ έδωσαν
µαζικό παρών και στο συλλαλητήριο του
ΠΑΜΕ την Πέµπτη 9 Ιούνη το απόγευµα
στην Πλατεία Κοραή του Πειραιά, απαι-
τώντας από την ΠΝΟ να αποφασίσει συµ-
µετοχή στην 24ωρη απεργία 15 Ιούνη.

Το χρονικό των απεργιακών αγώνων του Ιούνη 2011
Από την 24ωρη πανελλαδική απεργία των ναυτεργατών στις 15 Ιούνη...

Ονέος απεργιακός αγώνας 28-29-30
Ιούνη, που έδωσαν παλικαρίσια οι

ναυτεργάτες, εφοδιασµένοι µε την ασπίδα
αλληλεγγύης που ύψωσαν γύρω τους οι
δυνάµεις του ΠΑΜΕ και εκφράστηκε µε
τη µαζική παρουσία πάνω στους κατα-
πέλτες εργαζόµενων της στεριάς και νεο-
λαίας, απέκτησε νέα ανώτερα ποιοτικά
στοιχεία και ήρθε να προστεθεί στις πο-
λύτιµες παρακαταθήκες της εργατικής
τάξης. 

Ηταν µια καθαρή, ολοµέτωπη, σκληρή
σύγκρουση τάξης εναντίον τάξης. Ενα µε-
γάλο βήµα µπροστά στην οργάνωση και το
δυνάµωµα της πάλης, για την ανατροπή
της πολιτικής που χτυπάει ολόπλευρα και
όλο πιο σκληρά τις εργατικές, λαNκές ανά-
γκες. 

Ο αγώνας των ναυτεργατών αποκά-
λυψε τον αντίπαλο, ανέδειξε ότι οι εφο-
πλιστές και το σινάφι τους, οι πολιτικοί
τους εκπρόσωποι και τα συνδικαλιστικά
τους δεκανίκια, όσο ισχυροί και αν εµφα-
νίζονται, τρέµουν µπροστά στην ταξική
ενότητα, στη δύναµη της εργατικής αλλη-
λεγγύης και ελίσσονται. Έκανε πιο ορατή
στους ναυτεργάτες τη δύναµη και τη ση-
µασία της συσπείρωσης και οργάνωσης
δυνάµεων µέσα στα καράβια, µέσα τους
χώρους δουλειάς, βοήθησε να αντιλη-
φθούν ακόµα καλύτερα τη δύναµή τους,
ποιος είναι αυτός που πραγµατικά κινεί τα
πλοία, ποιος είναι αυτός που µοχθεί, φτύ-
νει αίµα και παράγει τον πλούτο, τον
οποίο αντί να χαίρεται, του τον αρπάζει
µια χούφτα παράσιτα.

Η απεργιακή µάχη των ναυτεργατών
άρχισε να γράφει τη δική της ιστορία από
την πρώτη στιγµή από την ώρα που οι τα-
ξικές δυνάµεις του ν.σ.κ., οι οποίες αντι-
προσωπεύονται από τις ναυτεργατικές
Ενώσεις ΠΕΜΕΝ και  ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ και
είναι ενταγµένες στις γραµµές του ΠΑΜΕ,
αποφάσισαν 48ωρη απεργία για τις 28 και

29 Ιούνη.
Κάτω από την επίδραση των ταξικών

δυνάµεων και τις θετικές διεργασίες που
έχει προκαλέσει στους ναυτεργάτες,
48ωρη απεργία αποφάσισε η Πανελλήνια
Ενωση Ηλεκτρολόγων Ηλεκτρονικών
Εµπορικού Ναυτικού (ΠΕΗΗΕΝ), ενώ η
Ενωση Μαγείρων (ΠΕΕΜΑΓΕΝ) εξήγ-
γειλε 24ωρη για τις 29 του µήνα.

Η η στάση των ταξικών δυνάµεων ανά-
γκασε ταυτόχρονα τον εργοδοτικό και κυ-
βερνητικό συνδικαλισµό να επιβεβαιώσει
ότι είναι υπονοµευτής των ναυτεργατικών,
συνολικά των συµφερόντων των εργαζο-
µένων. Οι δυνάµεις του συµβιβασµού και
του «κοινωνικού εταιρισµού» την ίδια
µέρα, 24 Ιούνη, στην Εκτελεστική Επι-
τροπή της ΠΝΟ και σε συνθήκες όξυνσης

της αντιλαNκής πολιτικής του κεφαλαίου µε
νέα αντεργατικά µέτρα, που τσακίζουν τα
κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώµατα των
ναυτεργατών, απέρριψαν, χωρίς να γίνει
καν συζήτηση, την πρόταση των ταξικών
δυνάµεων για 48ωρη απεργία, επιβεβαιώ-
νοντας το ρόλο τους, αυτό του φερέφωνου
των εφοπλιστών.

Ταυτόχρονα, ξεµπροστιάστηκαν και
οι δυνάµεις του οπορτουνισµού, όπως
αυτές εκφράζονται από την «Αυτόνοµη
Παρέµβαση» (ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ). Ο επικε-

φαλής της συγκεκριµένης παράταξης και
πρόεδρος της Ενωσης Ναυτών Αν. Νταλα-
κογιώργος ψήφισε υπέρ της 48ωρης απερ-
γίας στη διοίκηση του Ε.Κ. Πειραιά, υπέρ
της 48ωρης τάχθηκε η Α.Π. και στη διοί-
κηση της ΠΝΟ, όµως ο Αν. Νταλακογιώρ-
γος και η παράταξή του στην Ενωση
Ναυτών απέρριψαν την πρόταση του
«Αγωνιστικού Συνδυασµού Ναυτών» για
48ωρη απεργία! και σε µια κίνηση ελιγµού
παραµονές της 48ωρης απεργίας αποφά-
σισε να …δέσει τα δεµένα πλοία µε 24ωρη
για τις 29 Ιούνη...! 

Αυτό για να αποκαλυφθεί στους ναυ-
τεργάτες ότι το κοινό σηµείο που συνδέει
ΠΑΣΚΕ, ∆ΑΚΕ και Α.Π. είναι το αντι-
ΠΑΜΕ µένος τους. Ότι ενώνονται για να
αντιµετωπίσουν τη δράση των ταξικών δυ-

νάµεων, την όξυνση της ταξικής
πάλης και γι' αυτό οι ναυτεργάτες
είναι ανάγκη να τους γυρίσουν την
πλάτη.

Η δυναµική της 48ωρης απερ-
γιακής µάχης 28-29 Ιούνη ήταν τέ-
τοια που τσάκισε όλους τους
τροµοκρατικούς και απεργοσπαστι-
κούς µηχανισµούς κυβέρνησης -
εφοπλιστών, ενώ ανάγκασε τις δυ-
νάµεις του εργοδοτικού κυβερνητι-
κού συνδικαλισµού στην
Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΝΟ να
συγκαλέσουν έκτακτη συνεδρίαση

στις 28 Ιούνη, και να αποφασίσουν 24ωρη
απεργία για τις 30 Ιούνη µε προοπτική κλι-
µάκωσης.

Με τη µαζική συµµετοχή των ναυτερ-
γατών και την ακούραστη δυναµική περι-
φρούρηση από τις ταξικές δυνάµεις του
ΠΑΜΕ κανένα πλοίο δεν κινήθηκε και
την Τρίτη µέρα απεργίας, αναδεικνύο-
ντας για άλλη µια φορά την πολύτιµη ση-
µασία της έµπρακτης ταξικής
αλληλεγγύης που δίνουν και παίρνουν οι
εργάτες σε στεριά και θάλασσα.

στην 3ήµερη απεργία 28-29 Ιούνη στον Πειραιά και 30 Ιούνη στην Αττική 

Συνάδελφοι, ∆όκιµοι 
Πλοίαρχοι και Μηχανικοί,

Κυβέρνηση και εφοπλιστές στα πλαίσια
των σχεδίων τους για την διάλυση της
∆ηµόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης και Μετεκ-
παίδευσης και τον αφανισµό των ναυτεργα-
τών µε συγκροτηµένα δικαιώµατα,
παραβιάζουν συστηµατικά το Π.∆. 251/1999
που στο άρθρο 2 παράγραφος 3 προσδιορί-
ζεται µε σαφήνεια ότι οι εφοπλιστικές ενώ-
σεις υποχρεούνται να εξασφαλίσουν τον
απαιτούµενο αριθµό πλοίων και να δέχονται
τους σπουδαστές που αποστέλλονται από
τις ΑΕΝ. Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι το
υπουργείο Ναυτιλίας πρέπει να έχει την επο-
πτεία για την ναυτολόγηση των σπουδα-
στών.                                                                                                                                                                                                                                                         

Σήµερα σε συνθήκες καπιταλιστικής κρί-
σης που το κεφάλαιο και οι πολιτικοί του εκ-
πρόσωποι γίνονται συνεχώς και πιο
επιθετικοί, κάθε ναυτεργάτης, κάθε σπου-
δαστής αναλαµβάνει µεγάλες ευθύνες για
την οργάνωση - συσπείρωση των ∆όκιµων
Μηχανικών µε το ταξικό συνδικάτο της Ένω-
σης Μηχανικών (ΠΕΜΕΝ) και των ∆όκιµων
Πλοιάρχων µε τη «∆ηµοκρατική Αγωνιστική
Ενότητα Πλοιάρχων».

Συνάδελφοι, η ∆ιοίκηση της Ένωσης
Πλοιάρχων (ΠΕΠΕΝ), αποτελεί την «ατµοµη-
χανή» µέσα στην εφοπλιστόδουλη πλειοψη-
φία της ΠΝΟ, οχυρωµένη πίσω από το
φασιστικό καταστατικό, στηριγµένη στα
εφοπλιστικά γραφεία, στήριξε και σε πολλές
περιπτώσεις πρωτοστάτησε στη λήψη όλων
των αντιναυτεργατικών µέτρων, έχει τερά-
στια ευθύνη που βρίσκουµε κλειστές τις
πόρτες των εφοπλιστικών εταιρειών. Η κα-
τάσταση στην Ένωση Πλοιάρχων µπορεί να
αλλάξει. Είναι στο χέρι µας να πετάξουµε
τους ανθρώπους των εφοπλιστών έξω από
το σωµατείο.  

Μαζί µε τα ταξικά ναυτεργατικά
σωµατεία διεκδικούµε:

•Άµεση ναυτολόγηση όλων των ∆οκίµων
όπως προβλέπεται από το Π.∆. 251/1999.
•Να γίνει πράξη τώρα η δέσµευση το ∆Σ
του ΓΕΝΕ να συγκεντρώνονται τα CREW
LIST και να ναυτολογούνται άµεσα ναυτερ-
γάτες όπου διαπιστώνονται παραβιάσεις ορ-
γανικών συνθέσεων. Απόφαση που πήρε το
∆Σ του ΓΕΝΕ µετά από συνεχείς παρεµβά-
σεις των ταξικών σωµατείων και των ανέρ-
γων. 
•Απαιτούµε οι ∆όκιµοι να εγγράφονται
στους καταλόγους ανεργίας του ΓΕΝΕ και
να έχουν δικαίωµα επιδόµατος ανεργίας.                                                                                                
•Επίδοµα ανεργίας 1.120 ευρώ για όλους
τους ανέργους για όσο διαρκεί η ανεργία.
Ο χρόνος ανεργίας να υπολογίζεται ως συ-
ντάξιµος χρόνος ασφάλισης και να βαρύνει
το κράτος και τους εργοδότες. 
• Πλήρη, δωρεάν ιατροφαρµακευτική περί-
θαλψη, µε ανανέωση των βιβλιαρίων, χωρίς
όρους και προ�ποθέσεις.  
• Αποκλειστικά Ενιαία ∆ηµόσια και ∆ωρεάν
Ναυτική Εκπαίδευση και Μετεκπαίδευση
ενταγµένη στο Υπουργείο Παιδείας, Ισοτιµία
των διπλωµάτων µας µε τα αντίστοιχα της
στεριάς. Αποστρατικοποίηση των ΑΕΝ και
του ΚΕΣΕΝ.

Για να δοθούν νικηφόρα οι αγώνες  που
είναι µπροστά, πρέπει να µαζικοποιή-
σουµε, να συσπειρωθούµε στα συνδικάτα
µας, να τα µετατρέψουµε σε µετερίζια
αγώνα, σε κάστρα αντίστασης απέναντι σε
κάθε εργοδότη και συνολικά στους καπι-
ταλιστές και το αστικό κράτος.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΕΣ ΑΕΝ 
ΜΜεε  οορργγααννωωµµέέννηη  ππάάλληη  θθαα  

σσππάάσσοουυµµεε  ττοονν  ααπποοκκλλεειισσµµόό

«Πρώτοι οι Ελληνες εφοπλιστές», διατηρούν τα
σκήπτρα στην παγκόσµια ναυτιλία αλλά και στις πα-
ραγγελίες νέων πλοίων, πανηγυρίζει ο αστικός Τύπος
και προσθέτει ότι «ιδιαίτερη αίσθηση στην παγκόσµια
εφοπλιστική κοινότητα έχει κάνει το γεγονός ότι παρά
τη διεθνή κρίση, οι Έλληνες πλοιοκτήτες προχώρη-
σαν σε παραγγελίες - µαµούθ νεότευκτων πλοίων,
αποσπώντας και στο "κοµµάτι" αυτό την πρώτη θέση
στην παγκόσµια αγορά».

Σύµφωνα µε τα
στοιχεία από την
ετήσια έκθεση της
Ενωσης Ελλήνων
Εφοπλιστών (ΕΕΕ),
προκύπτει ότι στα
τέλη ∆εκεµβρίου
του 2010 οι παραγ-
γελίες νεότευκτων
πλοίων ελληνικών

συµφερόντων ανήλθαν σε 490 πλοία (άνω των 1.000
gt) συνολικής χωρητικότητας 49,15 εκατοµµυρίων
τόνων dwt. 
• Πώς γίνεται µια χώρα µε τόσο σπουδαίους «καρα-
βοκύρηδες» να βρίσκεται σε τέτοια «χάλια»;
• Πώς γίνεται ο ελληνικός λαός να υφίσταται τα πάν-
δεινα  και την ίδια ώρα οι εφοπλιστές να ελέγχουν
όλα τα περάσµατα της παγκόσµιας ναυτιλίας;
• Πώς γίνεται οι εφοπλιστές να έχουν σπάσει όλα τα
ρεκόρ διεθνούς κερδοφορίας και την ίδια ώρα οι Έλ-

ληνες ναυτεργάτες να
καταδικάζονται στην
ανεργία;

Ο λόγος τελικά είναι ένας: Ο αµύθητος πλούτος
της Ελλάδας των λίγων προέρχεται από την καταδυ-
νάστευση της Ελλάδας των πολλών. Η φτώχεια των
πολλών αποτελεί το λίπασµα για τον πλούτο των
λίγων. Ο πλούτος της ολιγάριθµης τάξης της Ελλά-
δας των λίγων είναι ακριβώς εκείνος ο πλούτος που
έχει κλαπεί από την πολυάριθµη τάξη της Ελλάδας
των πολλών. 

Αυτή η «ετεροβαρής» σχέση είναι που καθιστά
τους Ελληνες εφοπλιστές πάµπλουτους παγκοσµίως.
Αυτή η «ετεροβαρής» σχέση διατηρήθηκε και ενισχύ-
θηκε κατά την εναλλαγή των κυβερνήσεων Ν.∆. και
ΠΑΣΟΚ και δεν πρόκειται να «βελτιωθεί» αν στη θέση
του ΠΑΣΟΚ έρθει η Ν∆, ούτε βέβαια αν όλοι µαζί
«οµόψυχα» και «συναινετικά» µοιράσουν από κοινού
τις καρέκλες µε τους φίλους τους.

Η λύση για την ανατροπή αυτής της βάρβαρη κοι-
νωνικής σχέσης µπορεί να δοθεί µόνο από ένα καλά
οργανωµένο ταξικό ναυτεργατικό, εργατικό, λα�κό κί-
νηµα, που δεν θα περιορίζει τις διεκδικήσεις του στην
διαχείριση της εξαθλίωσης των εργαζοµένων αλλά θα
έχει στόχο την πολιτική εξουσία, τη λα�κή εξουσία,
όπου µέσω του δικού τους Κόµµατος οι εργάτες και
όλα τα καταπιεζόµενα στρώµατα της κοινωνίας µε κε-
ντρικό σχεδιασµό και εργατικό κοινωνικό έλεγχο µπο-
ρούν να διαχειριστούν την οικονοµία µε κριτήριο τις
ανάγκες των πολλών που παράγουν τον πλούτο και
όχι τα κέρδη των λίγων εκµεταλλευτών. Άλλη λύση
δεν υπάρχει.
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