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ΠΠΡΡΟΟ∆∆ΙΙΑΑΓΓΕΕΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΕΕΓΓΚΚΛΛΗΗΜΜΑΑ
ττοο  ννααυυάάγγιιοο  µµεε  θθύύµµαατταα  µµεεττααννάάσσττεεςς

Μεγάλος αριθµός αγνοούµενων, 15 τραυµα-
τίες και δεκάδες άλλοι άνθρωποι σε κατάσταση
σοκ, είναι ο απολογισµός της ναυτικής τραγω-
δίας, που διαδραµατίσθηκε Σάββατο βράδυ 15 Γε-
νάρη 2011 στο Ιόνιο Πέλαγος 30 ν.µ. ανοιχτά της
Κέρκυρας, όταν µέσα σε σφοδρή θαλασσοταραχή
ναυάγησε το 30 µ. ξύλινο δουλεµπορικό "HASAN
REIS", που µετέφερε στοιβαγµένους κοντά 300
πρόσφυγες και οικονοµικούς µετανάστες από το
Αφγανιστάν.

Και αυτός ο θλιβερός απολογισµός είναι απο-
τέλεσµα της αντιµεταναστευτικής πολιτικής κυ-
βέρνησης - ΕΕ, της βίας και καταστολής στα
σύνορα, της φρίκης του ιµπεριαλιστικού πολέµου
και της εξαθλίωσης που τους έδιωξαν από τις πα-
τρίδες τους, της  εκµετάλλευσης από τους δου-
λέµπορους, αλλά και της πολύωρης
καθυστέρησης των ελληνικών Αρχών να στείλουν
σωστικά µέσα στους ναυαγούς. 

Η πρώτη έκκληση για βοήθεια από τους επι-
βαίνοντες στο σαπάκι έγινε από κινητά τηλέφωνα
στην Άµεση ∆ράση λίγο πριν τις 20:00. Την ίδια
ώρα ενηµερώθηκε από την Αστυνοµία του νησιού
το Λιµεναρχείο Κέρκυρας. Ωστόσο ο Θάλαµος
Επιχειρήσεων του ΥΘΥΝΑΛ  εξέδωσε «επίσηµο»
σήµα στο Κεντρικό Λιµεναρχείο στις 22:45. Τελικά
το πρώτο σωστικό µέσο (το ρυµουλκό «∆ΙΑΣ»)
απέπλευσε από Κέρκυρα στις 00:55! Πέρασαν,
δηλαδή, 5 ολόκληρες ώρες χωρίς καµία παροχή
βοήθειας! 

Όλες αυτές τις ώρες άντρες και γυναικόπαιδα
θαλασσοπνίγονταν αβοήθητοι, µέχρι τις 02:40,
ώσπου κατέφτασε στη περιοχή το ολλανδικό Φ/Γ
πλοίο «MOMENTUM SCAN», το οποίο σύµφωνα
µε δήλωση του πλοιάρχου περισυνέλεξε 241 αν-
θρώπους και τους αποβίβασε στην Κέρκυρα.
Μαρτυρίες του πληρώµατος του πλοίου αναφέ-
ρουν ότι είδαν το πλοιάριο να βυθίζεται µαζί µε
ανθρώπους και σύµφωνα µε τους ναυαγούς ήταν
πάνω από 20, οι οποίοι επισήµως αγνοούνται.

Στην Κέρκυρα καταµετρήθηκαν 230 διασωθέ-
ντες, 214 άνδρες, 5 γυναίκες και 11 παιδιά. Ανά-
µεσα στους άνδρες εντοπίστηκαν και 2 Τούρκοι
δουλέµποροι, οι οποίοι συνελήφθησαν. 15 από
τους ναυαγούς µεταφέρθηκαν τραυµατισµένοι
στο νοσοκοµείο της Κέρκυρας. ∆ιασωθέντες έλε-
γαν ότι το πλοιάριο εµβολίστηκε από κάποιο
άγνωστο πλοίο, πιθανά ιταλικό.

Στο πλευρό των µεταναστών έσπευσαν στε-
λέχη και µέλη του ΚΚΕ, για να συνδράµουν στη
αποβίβασή τους στην ξηρά και την διασφάλιση
παροχής της απαραίτητης βοήθειας. Τη ∆ευτέρα
17 Γενάρη σωµατεία που συσπειρώνονται στο
ΠΑΜΕ ξεκίνησαν «εκστρατεία» για συγκέντρωση
ρουχισµού και τροφίµων και την Τρίτη το από-
γευµα, διοργάνωσαν συλλαλητήριο συµπαράστα-
σης στους µετανάστες.

ΟΥπουργός Θαλασσίων Υποθέ-
σεων, Νήσων και Αλιείας Γ. ∆ια-

µαντίδης και η κυβέρνηση σε
συνέντευξη τύπου 20 Γενάρη 2010
συκοφαντεί τους αγώνες για την
αντιµετώπιση των οξυµµένων προ-
βληµάτων των ναυτεργατών, των
συνταξιούχων και των οικογενειών
τους ως παράλογα αιτήµατα. 

Ο µόνος τρόπος για να προασπί-
σει την αντιναυτεργατική –
αντιλα~κή πολιτική της ανταγωνιστι-
κότητας και της κερδοφορίας του
κεφαλαίου είναι η διατήρηση της
επιστράτευσης, της βίας, της τρο-
µοκρατίας, της αναγκαστικής εργα-
σίας. 

Να δεχθούν οι ναυτεργάτες τις
αξιώσεις των εφοπλιστών, της Ευ-
ρωπα~κής Ένωσης, το Μνηµόνιο της
τρόικας (ν.3845/2010).

Με την συνέντευξη τύπου αυτο-
διαψεύδονται τα λόγια και τα έργα
τους. Αποδεικνύεται: 

α) Ότι η επιστράτευση δεν έγινε
γιατί (ΦΕΚ Β’, αρ.1868/2010) «έχει
προκαλέσει σοβαρή διαταραχή
στην κοινωνική ζωή της χώρας…»
και όσοι το επικαλούνται.

β) Οι ναυτεργάτες, το εργατικό
συνδικαλιστικό κίνηµα µε την συ-
ντονισµένη καλά οργανωµένη απά-
ντηση των ταξικών δυνάµεων, των
δυνάµεων του ΠΑΜΕ στο εργατικό
κίνηµα την ακύρωσαν στην πράξη
µε την καθολική συµµετοχή στην
πανελλαδική 24ωρη απεργία στις 15
∆εκέµβρη.

Στα όσα ισχυρίζεται ο Υπουργός
ότι δεν θα άρει την επιστράτευση αν
οι ναυτεργάτες δεν υπογράψουν

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας και
δεν εγκαταλείψουν τα παράλογα αι-
τήµατά τους, έχουµε υποχρέωση
και καθήκον να του απαντήσουµε.

Με δική µας υπογραφή:

� ∆εν θα διαλύσουµε το ακτοπλο~κό
δίκτυο συγκοινωνιών µε την κατάρ-
γηση της 10µηνης επάνδρωσης και
δροµολόγησης των ακτοπλο~κών
πλοίων.
� ∆εν θα δεχθούµε τον διωγµό
άµεσα πάνω από 4.500 ναυτεργα-
τών µε συγκροτηµένα δικαιώµατα,
κυρίως των γενικών υπηρεσιών
µέσα από τα πλοία.
� ∆εν θα δεχθούµε την εκχώρηση
κυριαρχικών δικαιωµάτων της
χώρας µας σε τρίτες χώρες και διε-
θνή συνεκµετάλλευση.
� ∆εν θα δεχθούµε πάγωµα µισθών,
συντάξεων, διάλυση του ΝΑΤ –
ΚΑΑΝ, της Ναυτικής Εκπαίδευσης
και Μετεκπαίδευσης.

Οι ∆ιοικήσεις των Ενώσεων

- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙ-
ΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΩΤΕ-
ΡΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ
Ε.Ν. «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ»

- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ

- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑ-
ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙ-
ΚΩΝ 

Συνάδελφοι, η κυβέρνηση µε νέα
νοµοθετήµατα επιτίθεται στο σύ-

νολο των δικαιωµάτων των ναυτερ-
γατών, καταργεί θέσεις εργασίας και
Συλλογικές Συµβάσεις , µετατρέπει
την υγεία, την πρόνοια, την κοινω-
νική ασφάλιση, την παιδεία σε εµπο-
ρεύµατα, που θα αγοράζει όποιος
έχει την οικονοµική δύναµη. Ούτε η
οικονοµική κρίση του συστήµατος
ούτε η εξαθλίωση του µεγαλύτερου
τµήµατος της εργατι-
κής τάξης ούτε η
επιστηµονικά αποδε-
δειγµένη νοµοτέλεια
του τέλους του εκµε-
ταλλευτικού συστήµα-
τος τους συγκρατούν. 

Με ταξικό µίσος επι-
τίθενται στην εργατική
τάξη, προβάλλουν σαν
διέξοδο από την κρίση
την ανταγωνιστικότητα
του κεφαλαίου που θα
την πετύχουν -κατά την
αντίληψή τους- µε την
συνεχή συµπίεση της
εργατικής δύναµης.
∆εν µαθαίνουν ούτε
από τα λάθη τους; ή
είναι τυφλωµένοι από
την επιθυµία τους να
διασώσουν το σύστηµα που υπηρε-
τούν; 

Η απάντηση βρίσκεται στο ίδιο το
ερώτηµα. ∆εν µπορούν να κάνουν δια-
φορετικά, γιατί πρέπει να κόψουν το
κλαδί ή µάλλον το δέντρο πάνω στο
οποίο κάθονται. Εάν θέλουν να απα-
ντήσουν πειστικά πρέπει να παραδε-
χτούν ότι το σύστηµα, που
υπηρετούν, της εκµετάλλευσης αν-
θρώπου από άνθρωπο πρέπει να κα-

ταργηθεί. Η λύση των προβληµάτων
της εργατικής τάξης των λα~κών
στρωµάτων δεν µπορεί να υπηρετηθεί
σαν στόχος από ένα εκµεταλλευτικό
σύστηµα.

Συνεπώς είναι ουτοπία να περιµέ-
νουµε ότι αυτοί θα αλλάξουν. Τρό-
πους για να ξεγελάσουν εκ νέου την
εργατική τάξη και τα λα~κά στρώµατα
αναζητούν. 

Αξιοποιούν τον εργοδοτικό
και κυβερνητικό συν-
δικαλισµό για να
µπολιάσουν στους ερ-
γαζόµενους την αντί-
ληψη ότι για να έχουν
δουλειά πρέπει να
πάνε µε τα νερά των
εκµεταλλευτών τους
και άρα η απώλεια ερ-
γατικών δικαιωµάτων
είναι αναγκαίο κακό,
γιατί αλλιώς θα υπάρ-
χει ανεργία... 

Παραλλαγή αυτού
είναι και ο εκβιασµός
που προβάλλει η πλει-
οψηφία της ∆ιοίκησης
Ναυτών, που µας
«συµβουλεύει» ότι ...οι
καιροί είναι δύσκολοι,
µη ζητάς, ...µη µιλάς,

πάλι καλά που δουλεύεις! 
Ή το άλλο, που λένε, ...αφού είναι

δεδοµένο ότι θα υπάρξει εκτεταµένη
ανεργία, ...κάτσε φρόνιµος για να
είσαι ο τελευταίος που θα χάσει την
δουλειά του και σαν συνέχεια ...έλα
µαζί µας που τα έχουµε καλά µε τα
τους εφοπλιστές για να σου βρούµε
και καµιά δουλειά!

(Συνέχεια στη σελ. 2)

Ταξική απάντηση στις απειλές 
και τις συκοφαντίες 

του ΥΘΥΝΑΛ Γιάννη ∆ιαµαντίδη

Η ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ∆ΕΝ
ΩΦΕΛΕΙ, Η ΥΠΟΤΑΓΗ

∆ΕΝ ΣΩΖΕΙ

ΜΗΝ ΑΓΩΝΙΑΣ, 
ΑΓΩΝΙΣΟΥ ΜΕΧΡΙ

ΤΗ ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΝΑΥΤΩΝ
Με αισιοδοξία και µε εργαλείο την ταξική πάλη και 

την εργατική αλληλεγγύη οργανώνουµε την πάλη µας

111100  ΧΧρρόόννιιαα  ΠΠΕΕΜΜΕΕΝΝ  --  111100  ΧΧρρόόννιιαα  ΑΑγγώώννεεςς
Σας προσκαλούµε στο Χορό της Ένωσής µας

για τα 110 χρόνια από την ίδρυση της ΠΕΜΕΝ,
που θα γίνει την Παρασκευή 11 Μάρτη 2011 και
ώρα 10 το βράδυ στο κέντρο «ΚΟΚΚΙΝΙΩΤΙΣΑ»
(οδός 7ης Μαρτίου 1944 αριθ.101–103 Νίκαια).

Για το Διοικητικό Συµβούλιο της ΠΕΜΕΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. Α’       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. Β’

Σ. ΤΣΙΜΠΟΓΛΟΥ    ΑΘ. ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΗΣ     ΙΩΑΝ. ΜΑΓΓΑΝΑΣ
Προσκλήσεις διατίθενται από τα σωµατεία

ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΣ-ΝΑΤ και την εφηµερίδα «Ν»

ΠΕΜΕΝ
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ
ΠΕΕΜΑΓΕΝ 
ΠΕΠΡΝ
ΠΕΣ/ΝΑΤ

Ηολοµέτωπη ταξική επίθεση των δυ-
νάµεων του κεφαλαίου, χωρίς χρο-

νικό όριο, ενισχυµένη µε την εφαρµογή
του αντιλα|κού µνηµονίου (ν.3845/2010),
την πολιτική της ανταγωνιστικότητας και
κερδοφορίας του κεφαλαίου, κατακρεουρ-
γεί κάθε δικαίωµα της εργατικής τάξης,
των λα|κών στρωµάτων, στο βωµό της κα-
πιταλιστικής οικονοµικής κρίσης.Κυβέρ-
νηση, Ευρωπα~κή Ένωση, ∆ΝΤ, µε τα
αντιλα~κά µέτρα που εφαρµόζουν και τα
πρόσθετα που ετοιµάζουν, µε πρόσχηµα
των περιορισµό των δηµοσιονοµικών ελ-
λειµµάτων, στοχεύουν στην αύξηση του
βαθµού εκµετάλλευσης των εργαζοµένων,
στην µείωση της τιµής της εργατικής δύνα-
µης, την καταστροφή των παραγωγικών
δυνάµεων, που δεν αντέχουν στον ανταγω-
νισµό, εξασφαλίζοντας την ενίσχυση των
κερδών του κεφαλαίου, µε πρώτα θύµατα
την εργατική τάξη, τους εργαζόµενους.

Το 2011 νέα αντιλα~κά µέτρα έχουν
στόχο να τσακίσουν ότι έχει αποµείνει από
τα εργατικά – λα~κά δικαιώµατα στις εργα-
σιακές σχέσεις, τις συντάξεις, την Παιδεία,
την Υγεία, την λα~κή περιουσία. Για τα επεν-
δυτικά σχέδια του κεφαλαίου κλείνουν σχο-
λεία και νοσοκοµεία, πρόσθετη λεηλασία
του λα~κού εισοδήµατος  µε νέα κύµατα ανα-
τιµήσεων σε όλα τα αγαθά.

Οι δυνάµεις του κυβερνητικού – εργο-
δοτικού συνδικαλισµού ΠΑΣΚΕ, ∆ΑΚΕ, ΑΥ-
ΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, πλειοψηφία σε
ΓΣΕΕ, Α∆Ε∆Υ, ΕΚΠ, ΠΝΟ, πιστές στον
άθλιο προδοτικό τους ρόλο, συνεχίζουν
ως υπερασπιστές του «κοινωνικού εταιρι-
σµού», της ανταγωνιστικότητας του κεφα-
λαίου, την στήριξη της αντιλα|κής
πολιτικής, υπονοµεύουν την ταξική πάλη,
την ενότητα και οργάνωση αγώνων ενά-
ντια στην αντιλα|κή πολιτική. 

Η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ για άλλη µια

φορά τυχοδιωκτικά αδιαφόρησε για τις απο-
φάσεις εκατοντάδων συνδικαλιστικών οργα-
νώσεων του ιδιωτικού και δηµόσιου Τοµέα,
που, ανταποκρινόµενοι στο κάλεσµα του
ΠΑΜΕ, είχαν αποφασίσει απεργία στις 10
Φλεβάρη, µε στόχο να µην χαθεί χρόνος
στην αδυσώπητη επίθεση, που εξαπολύουν
εργοδότες και κυβέρνηση. Την ίδια στάση
κράτησαν στο ΕΚΠ στην πρόταση της
∆ΕΣΚ/ΠΑΜΕ και στην ΠΝΟ στην πρόταση
των ναυτεργατικών σωµατείων ΠΕΜΕΝ –
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, οι δυνάµεις
του κυβερνητικού – εργοδο-
τικού συνδικαλισµού, που
αποτελούν την πλειοψηφία
την καταψήφισαν (8 κατά, 5
υπέρ, 2 λευκά).

Η Εκτελεστική Γραµµα-
τεία του ΠΑΜΕ καλεί τα συν-
δικάτα στις 10 Φλεβάρη, να
πραγµατοποιήσουν συλλαλη-
τήρια, να αξιοποιήσουν κάθε
στιγµή µε πολύµορφες πα-
ρεµβάσεις µέσα και έξω από
κάθε εργασιακό χώρο για την
ακόµα καλύτερη οργάνωση
της απεργίας στις 23 Φλε-
βάρη, έχουµε χρέος η απερ-
γία να είναι µια σηµαντική παρέµβαση της
εργατικής τάξης στην καταιγίδα των αντι-
λα~κών εξελίξεων. Να δώσουµε όλες µας τις
δυνάµεις ενάντια στη µοιρολατρία και το
συµβιβασµό. Σύνθηµα µας:

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ 
ΓΙΑ ΝΑ ∆ΕΙΞΩ ΟΤΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΩ

ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΗΣ Ε.Ε.  – ΤΗΣ ΤΡΟΙΚΑΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ
ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΖΩ

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΤΗΝ Ν.∆, ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΜΟΝΟ∆ΡΟΜΟΥ

Οι ταξικές δυνάµεις της ΝΣΚ, του ΠΑΜΕ,
συνεχίζουν στο δρόµο της ταξικής οργάνω-
σης – συσπείρωσης και αγώνα, κόντρα στην
αντιλα~κή πολιτική, που εκδηλώνεται µε ιδι-
αίτερη βαρβαρότητα και µέτρα καταστολής
σε βάρος των ναυτεργατών, όπως την πολι-
τική επιστράτευση, τον διωγµό των ναυτερ-
γατών µε συγκροτηµένα δικαιώµατα από
όλες τις κατηγορίες πλοίων, που προωθούν
οι εφοπλιστές και οι πολιτικοί τους εκπρό-
σωποι.

Τα ναυτεργατικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ –
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ – ΠΕΕΜΑΓΕΝ – ΠΕΠΡΝ –
ΠΕΣ/ΝΑΤ, η Επιτροπή Ανέργων Ναυτεργα-
τών, η Επιτροπή Αγώνα Σπουδαστών ΑΕΝ,
πραγµατοποίησαν στις 27 Γενάρη 2011
σύσκεψη στα γραφεία της ΠΕΜΕΝ και στη
συνέχεια µε πορεία στην Ακτή Μιαούλη
κατέληξαν στο ΓΕΝΕ, όπου έκαναν δια-
µαρτυρία και ανάδειξαν τα οξυµµένα προ-
βλήµατα των ναυτεργατών, συνέπεια της
αντιλα|κής πολιτικής των προηγούµενων
κυβερνήσεων, που συνεχίζει και η σηµε-
ρινή κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ 10 ΦΛΕΒΑΡΗ και ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ - ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 23 ΦΛΕΒΑΡΗ 2011

ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
απαντάµε µε νέους αγώνες µε τις ταξικές δυνάµεις του ΠΑΜΕ    

Το διοικητικό συµβούλιο
του ΓΕΝΕ δεν λειτουργεί.

Στην κυριολεξία τίποτε δεν
λειτουργεί στο ΓΕΝΕ. Ένα
λειτουργεί οι µεσίτες, οι
σύγχρονοι δουλέµποροι,
που υπηρετούν τους εφο-
πλιστές και καταδυναστεύ-
ουν τους ναυτεργάτες. Αυτό
λειτουργεί πολύ καλά. Τί-
ποτα άλλο δεν λειτουργεί για
τον ναυτεργάτη, για τον συ-
νταξιούχο, για το σπουδα-
στή για την οικογένειά του.
Γι’ αυτό πήραµε την πρωτο-
βουλία και ζητάµε να
συνεδριάσει το διοικητικό
συµβούλιο του ΓΕΝΕ, να
ελέγξει τι έγινε το 2010 και να
καθορίσει στόχους για το
2011. Και µπορεί να λειτουρ-
γεί το Γραφείο Ευρέσεως
Ναυτικής Εργασίας χωρίς να
ελέγχει το καθεστώς που επι-
κρατεί µέσα στα πλοία.

Ποιόν κορο~δεύουν όταν
λένε ότι δεν µπορούνε να
παίρνουνε τα CREW LIST;
Τους ναυτεργάτες. Ποιόν ευ-
νοούν; Τους εφοπλιστές και
τους δουλέµπορους. Για να
ακολουθήσουν ποια πολιτική;
Την πολιτική αυτή που λέει
θα κάνεις ότι σου λέω και θα
παίρνεις ότι σου δίνω. ∆εν θα
υπάρχει συνδικαλιστική ορ-
γάνωση, δεν θα υπάρχει κοι-
νωνική ασφάλιση δεν θα
υπάρχει συλλογική σύµβαση.
Θα υπάρχουν ατοµικές συµ-
βάσεις, που υπογράφονται
από εθνικό και διεθνές δου-
λεµπορικό κύκλωµα, τα λεγό-
µενα ιδιωτικά γραφεία
ευρέσεως ναυτικής εργα-
σίας, ατζέντηδες. 

O ναυτεργάτης δεν είναι ο
µόνος - είναι ο πρώτος, που
δέχεται τις συνέπειες αυτής
της πολιτικής. Από την
ποντοπόρο ναυτιλία καταλή-
ξαµε στα χάλια των κρουαζιε-
ροπλοMων και απαιτούνε
διευρυνθεί και στην ακτο-
πλοMα. Το αποτέλεσµα της
ανταγωνιστικότητας και της
κερδοφορίας του κεφαλαίου

τα ξέρετε τα βλέπετε, είναι
υπέρ του κεφαλαίου και συ-
ντρίβει το σύνολο των εργα-
τικών, λα~κών δικαιωµάτων. 
Τα ελλείµµατα του ΝΑΤ είναι

τα κέρδη των εφοπλιστών
∆εν επιτρέπεται ναυτερ-

γάτης να λέει δεν µε ενδια-
φέρει αν έχει ελλείµµατα το
ΝΑΤ και ποιος τα προκάλεσε,
τι γίνεται στο ΓΕΝΕ. τι γίνεται
στα πλοία, και δεν επιτρέπε-
ται να υποστηρίζει αυτή την
άθλια πολιτική. Γιατί οι ναυ-
τεργάτες δεν έχουν δικαιώ-
µατα και οι εφοπλιστές
απαιτούν σε όλες τις κατηγο-
ρίες πλοίων να µην έχουν δι-
καιώµατα και στηρίζονται
από τα κόµµατα του κεφα-
λαίου. 

Γι’ αυτό εµάς το κάλεσµα
είναι πλατύ κάλεσµα, αλλά
ταξικό κάλεσµα ενάντια στο
κεφάλαιο και τους πολιτικούς
του εκπροσώπους. Με όρους
ενότητας κινούµαστε, µε
βάση τις ανάγκες των ναυ-
τεργατών και της εργατικής
τάξης. 

Και έρχοµαι στο µέγα ζή-
τηµα. Έχουµε οικονοµική
κρίση λένε όλοι τώρα πια. Ναι
αλλά γιατί έχουµε οικονοµική
κρίση και πως να την αντιµε-
τωπίσουµε; Οικονοµική κρίση
έχουµε µήπως γιατί το κεφά-
λαιο στην Ελλάδα στην Ευ-
ρώπη και διεθνώς δεν είχε
µεγάλη κερδοφορία; Γιατί
πριν την κρίση, ποιος είχε
προβλήµατα, τα προηγού-
µενα χρόνια; Οι ναυτεργάτες
και οι εργάτες, οι µισθωτοί
και οι συνταξιούχοι, που τους
πήραν εισόδηµα το έκαναν

κεφάλαιο οι κεφαλαιοκράτες
και οι εργάτες δεν µπορούν
να αγοράσουν τα εµπορεύ-
µατα που παρήγαγαν. Έτσι
οδηγηθήκαµε σε κρίση υπερ-
συσσώρευσης κεφαλαίων
κρίση υπερπαραγωγής εµπο-
ρευµάτων. 

Με το µνηµόνιο τον
ν.3845/2010, που διαρκώς
χτυπάει τα λα~κά εισοδήµατα
και διαρκώς δίνει κεφάλαια
στους κεφαλαιοκράτες σε
τραπεζίτες, εµπόρους, εφο-
πλιστές, βιοµήχανους θα ξε-
περάσουµε την κρίση; 

Εκτός τα µέτρα που πή-
ρανε θα πάρουνε και άλλα
µέτρα σε βάρος των λα~κών
στρωµάτων, µέτρα που θα
κόβουνε παραπέρα τις συ-

ντάξεις θα τις µειώ-
νουνε εκτός από αυτές
τις µειώσεις που έχουνε
κάνει θα κόβουνε παρα-
πέρα τα φάρµακα και
την παρεχόµενη υγεία,
θα υπονοµεύουνε πα-
ραπέρα τη δηµόσια παι-
δεία, θα αυξάνουνε τις
απολύσεις, θα διευρύ-
νουνε τις εταιρικές

συµβάσεις τη µαύρη ανα-
σφάλιστη εργασία, θα χτυ-
πάνε τα κοινωνικά και τα
συνδικαλιστικά δικαιώµατα
της εργατικής τάξης και του
εργαζόµενου λαού. Με αυτήν
την πολιτική θα βγούµε από
την κρίση; 

Η κυβέρνηση µε ένα
άθλιο τρόπο µας επέβαλε
επιστράτευση γιατί κάναµε
απεργία για τα δικαιώµατά
µας. Εµείς την επιστρά-
τευση την καταργήσαµε µε
απεργία στις 15 ∆εκέµβρη
2010. Αλλά η κυβέρνηση
επιµένει να λέει όσο δεν
συµφωνείτε και έχετε αιτή-
µατα, που έρχονται σε αντί-
θεση µε την πολιτική της
κυβέρνησης σε συνθήκες
κρίσης και εφαρµογής του
µνηµονίου, θα διατηρώ την
επιστράτευση!

(Συνέχεια στη σελ. 2 και 3)

ΣΥΣΚΕΨΗ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 27-1-2011ΣΥΣΚΕΨΗ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 27-1-2011
Αποσπάσµατα από την οµιλία του Προέδρου της ΠΕΜΕΝ Σ. ΤσιµπόγλουΑποσπάσµατα από την οµιλία του Προέδρου της ΠΕΜΕΝ Σ. Τσιµπόγλου
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Με ατόφιο το βασικό αντιδρα-
στικό πυρήνα του κυβερνητικού
σχεδίου για τη λειτουργία των δη-
µόσιων νοσοκοµείων και των µονά-
δων της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας
Υγείας (ΠΦΥ) ως επιχειρήσεων κα-
τατέθηκε 19 Γενάρη στη Βουλή το
πολυνοµοσχέδιο του υπουργείου
Υγείας «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο
σύστηµα Υγείας και άλλες διατά-
ξεις». 

Η δηµιουργία του Εθνικού Ορ-
γανισµού Παροχών Υγείας (ΕΟΠΥ)
είναι το εργαλείο για την εξίσωση
των ήδη υποβαθµισµένων παροχών
υγείας προς τα κάτω. Τα ταµεία που
οι κλάδοι υγείας µαζί µε τις υπηρε-
σίες τους εντάσσονται στο ΕΟΠΥ
είναι το ΙΚΑ, ο ΟΑΕΕ, ο ΟΓΑ, ο
ΟΠΑ∆. 

Αν και ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ δεν
περιλαµβάνεται προς το παρόν
στον ΕΟΠΥ, οι ασφαλισµένοι του
είναι ήδη πιασµένοι στη µέγγενη
των περικοπών και γεύονται τις πι-
κρές συνέπειες από την ιδιωτικο-
ποίηση του αγαθού της Υγείας και
όσο πάει η κατάσταση χειροτε-
ρεύει.

Στο όνοµα πάντα του νοικοκυρέ-
µατος, της αποτελεσµατικότητας
κλπ. των παροχών Υγείας θα εξα-
σφαλίζεται ένα «βασικό πακέτο» πα-
ροχών, το οποίο θα περιορίζεται
στις απολύτως απαραίτητες ιατρο-
φαρµακευτικές υπηρεσίες και όλα
τα υπόλοιπα θα πληρώνονται από
τους ασφαλισµένους πλήρως µε
δυσβάσταχτο κόστος για την εργα-
τική – λα~κή οικογένεια.

Ακόµα, το νοµοσχέδιο προβλέ-
πει κάρτα πληρωµών για τους ασθε-
νείς στις υπηρεσίες Υγείας. Επίσης

προβλέπεται ότι η χορηγούµενη πο-
σότητα φαρµάκων ανά συνταγή δε
θα πρέπει να υπερβαίνει τις 30
µέρες θεραπείας.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ 

ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ 

ΤΙΣ ΛΑ`ΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

- Αποκλειστικά ∆ηµόσιο, ∆ωρεάν,
ενιαίο και καθολικό Σύστηµα
υγείας και πρόνοιας.
- Ανάπτυξη κρατικού φορέα έρευ-
νας, παραγωγής, εισαγωγής και
δωρεάν διάθεσης των φαρµάκων.
- Να προσληφθεί µόνιµο και απο-
κλειστικής απασχόλησης προσω-
πικό στα δηµόσια νοσοκοµεία. 
- Να καταργηθούν οι ασφαλιστικές
εισφορές στο κλάδο υγείας, κάθε
είδους πληρωµή των ασθενών για
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη.

- Να προσληφθούν µόνιµοι θερά-
ποντες γιατροί και να εξοπλισθούν
τα πολυιατρεία του Οίκου Ναύτου.
- Να αποσυρθεί τώρα το ανθυγι-
εινό νοµοσχέδιο του Υπουργείου
Υγείας.

ΠΠΟΟΛΛΥΥΝΝΟΟΜΜΟΟΣΣΧΧΕΕ∆∆ΙΙΟΟ  ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙΙΟΟΥΥ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ
ΝΝέέαα  χχααρράάττσσιιαα  κκααιι  εεµµπποορρεευυµµααττοοπποοίίηησσηη

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ  ΝΑΥΤΩΝ
Με αισιοδοξία και µε εργαλείο την ταξική πάλη 

και την εργατική αλληλεγγύη οργανώνουµε την πάλη µας

ΜΗΜΗΝΙΑΙΑ
ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Ιδιοκτησία του Συλλόγου
Ναυτεργατικής

Συνδικαλιστικής Κίνησης

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ
ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Εκδότης - Υπεύθυνος
σύµφωνα µε το νόµο:

ΜΑΡΙΩΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Κολοκοτρώνη 99,

Πειραιάς - Τ.Κ. 185 35
Τηλ.: 210 - 41.17.578

Υπεύθυνη Τυπογραφείου:
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ

Μπουµπουλίνας 19,
Πειραιάς - Τ.Κ. 185 35
Τηλ.: 210 - 41.70.479

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ
Εσωτερικού: Ευρώ 10
Εξωτερικού: Ευρώ 50

ΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΝ

Η ύλη του παρόντος φύλλου 
έκλεισε 28 Γενάρη 2011

ΝΑΥΤΙΚΑ «ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ»

ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΝΑΤ – ΚΕΑΝ 2011 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ      ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΤΑΞΗ  
25/01/2011 ΤΡΙΤΗ ΦΛΕΒΑΡΗ
25/02/2011 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΤΗ  
24/03/2011 ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΡΙΛΗ  
15/04/2011 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑH + ∆.Π.  
25/05/2011 ΤΕΤΑΡΤΗ IΟΥΝΗ  
24/06/2011 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ IΟΥΛΗ + Ε.A.
26/07/2011 ΤΡΙΤΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
25/08/2011 ΠΕΜΠΤΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ  
23/09/2011 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΚΤΩΒΡΗ 
25/10/2011 ΤΡΙΤΗ ΝΟΕΜΒΡΗ  
25/11/2011 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ∆ΕΚΕΜΒΡΗ  
16/12/2011 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΝ/12 + ∆.Χ.  
ΠΕΣ-ΝΑΤ Κολοκοτρώνη 99 - Πειραιάς 18535 - Τηλ: 210 - 3137271

ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΠΑΣ 
Γ.Γ. ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ : 

Η σηµερινή σύσκεψη µε την µα-
ζική συµµετοχή ναυτεργατών δίνει
δύναµη, δίνει θάρρος να συνεχί-
σουµε στην κατεύθυνση και στους
στόχους που έχουµε βάλει. Η επί-
θεση η οποία δεχόµαστε είναι άνευ
προηγουµένου. Αυτό που διαπι-
στώνουµε και πρέπει να σταθούµε
είναι ότι όπου είχαµε παρέµβαση
µαζική, οργανωµένη, στοχοποιη-
µένη        είχαµε αποτελέσµατα. Να
θυµηθούµε επιγραµµατικά τι επι-
βάλλαµε. Πήγαµε µε πούλµαν µε
ανέργους σε δύο πλοία στην Ηγου-
µενίτσα, 41 θέσεις εργασίας, ούτε
λιµεναρχείο ούτε υπουργείο δεν

υπήρχαν τις επιβάλλαµε. 22 µέρες
στην Κόρινθο σταµατήσαµε το δου-
λεµπόριο µε µαύρη ανασφάλιστη
εργασία. Αυτοί οι εργαζόµενοι που
ήταν στον απεργιακό αγώνα της
Κορίνθου στις 29 Ιούνη επιστρέ-
ψανε στο λιµάνι του Πειραιά που εί-
χαµε την απεργία το πρωί µε
σχέδιο οργανωµένο µπήκαµε µαζί
µε τις ταξικές δυνάµεις του ΠΑΜΕ
σµπαραλιάσαµε το µηχανισµό που
είχε στήσει η κυβέρνηση, κυριαρ-
χήσανε τα απεργιακά αποσπά-
σµατα των Ναυτεργατών και
παρελάσανε στο λιµάνι. Σήµερα
δεν προλαβαίνουµε να κάνουµε κα-
ταγγελίες για τη µαύρη ανασφάλι-
στη εργασία. Υπουργείο και
λιµεναρχεία είναι στην υπηρεσία
των εφοπλιστών ακόµα και την ίδια
τη νοµοθεσία τους την παραβιά-
ζουν. Τι νόηµα βγαίνει. Όσο εµείς
δεν απειθαρχούµε, δεν παλεύουµε
και σκύβουµε το κεφάλι αυτοί
ασυδοτούνε. Άρα λοιπόν απειθαρ-
χούµε, επιβάλλουµε και προχω-
ράµε.

Γ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Πρόεδρος ΠΕΕΜΑΓΕΝ : 

Η σηµερινή σύσκεψη και αργό-
τερα η παράσταση στο ΓΕΝΕ έχει
και σοβαρό λόγο που γίνεται  και
ουσία. ∆εν θα µπούµε σε λεπτοµέ-
ρειες, ξέρετε εσείς καλύτερα πως
δουλεύει το ΓΕΝΕ, εάν βρίσκει δου-
λειά στους ναυτικούς αν επιδοτεί
τους ναυτικούς εάν είναι ασφαλι-
σµένοι οι άνεργοι ναυτικοί. Θα µπο-
ρούσαµε να µακρηγορούµε αλλά
δεν έχει κανένα νόηµα γιατί είναι
γνωστό. Στη σηµερινή όµως κίνηση
και το πρόβληµα του ΓΕΝΕ δεν θα
πρέπει να το δούµε σαν ένα ξεχω-
ριστό γεγονός ή ένα ξεχωριστό
πρόβληµα, είναι ένα µέρος της αλυ-
σίδας αυτής των προβληµάτων που
απασχολούν σήµερα τον Έλληνα
ναυτικό και ως εκ τούτου έτσι πρέ-

πει να το δούµε και να αντιµετωπι-
στεί. Πρέπει λοιπόν σήµερα να
πάρει θέσει ο υπουργός και να
δώσει λύσεις να µας πει τις θέσεις
του για τα προβλήµατα που µας
απασχολούν σήµερα. Το 2011 θα
είναι µία δύσκολη χρονιά και όχι
µόνο µία δύσκολη χρονιά όπως συ-
νηθίζουµε να λέµε αλλά θα βρε-
θούµε απέναντι σε ένα οργανωµένο
πλέον σχέδιο που θα εφαρµόσουν
οι εφοπλιστές αποθρασσυµένοι

από την πολιτική της κυβέρνησης
και από ότι ισχύει σήµερα για τα
ναυτεργατικά στην Ε.Ε. Έχουµε ξα-
ναπεί ότι πάντα λόγω της ιδιαιτερό-
τητας της χώρας µας πάντα θα
υπάρχουν πλοία. Πάντα θα υπάρ-
χουν εργαζόµενοι. Αυτό δεν χωράει
αµφιβολία. Το ζητούµενο είναι ποιοί
θα είναι αυτοί οι εργαζόµενοι και
υπό ποίες συνθήκες θα εργάζονται
και πως θα πληρώνονται. Αυτό λοι-
πόν σήµερα είναι το αγκάθι των
εφοπλιστών. Θέλουν ένα εργαζό-
µενο που να είναι και φθηνός και
χωρίς συνδικαλιστική εκπροσώ-
πηση και χωρίς δικαιώµατα. Αυτό
είναι λοιπόν το θέµα που πρέπει να
επικεντρωθούµε. Στην σηµερινή

λοιπόν κίνηση και τη σύσκεψη και
στην παράσταση αργότερα στο
ΓΕΝΕ θα πρέπει να αποτελέσει την
αρχή µίας σειράς αγώνων που θα
είναι ανάλογη της κατάστασης που
ζούµε σήµερα. Σκληρή η κατά-
σταση σκληρή θα είναι και η αντι-
µετώπιση. 

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΣΚΑΡΟΣ 
Πρόεδρος ΠΕΠΡΝ :

Χαιρετίζουµε τη σηµερινή σύ-
σκεψη. Έχουµε πάρα πολλά
προβλήµατα στο χώρο των Ρ/Κ -
Ν/Γ. Συλλογικές συµβάσεις  δεν
εφαρµόζονται, παραβιάσεις
ωραρίων και αυτό ανεβάζει την
επικινδυνότητα του επαγγέλµα-
τος. Γίνονται προσπάθειες συ-
σπείρωσης να αναπτύξουµε
δυνάµεις µέσα στα ρυµουλκά
και να συσπειρώσουµε συνειδη-
τούς εργαζόµενους που θα
βοηθήσουν στον αγώνα µας.
Προσπαθούµε για το καλύτερο,
κανένας συνάδελφος δεν µπορεί

να πετύχει τίποτε µόνος του. Καλό
αγώνα.  

∆ΗΜ. ΚΑΡΑΛΙΩΚΗΣ
Γ. Γ. ΠΕΣ-ΝΑΤ:     

Η ΠΕΣ/ΝΑΤ από τη ίδρυσή της
προσπάθησε να εκφράσει το µύχιο
πόθο όλων των ναυτεργατών την
ενιαία έκφραση και από αυτή την
άποψη στο σωµατείο εκπροσωπού-
νται όλες οι ειδικότητες και της µη-
χανής και του καταστρώµατος. ∆εν
θέλω να επεκταθώ στο µνηµόνιο
και την εποχή του µνηµονίου που
ζούµε αλλά πρέπει να κόψουµε
αυτή την ελπίδα που καλλιεργούνε
οι κυβερνώντες και τα παπαγαλάκια
τους ότι αυτά τα µέτρα θα τελειώ-
σουν. Η πρόβλεψη του µνηµονίου

όσον αφορά τις συντά-
ξεις τα εργασιακά
κλπ φθάνει µέχρι το
2060. Καταλαβαίνετε

ότι µέχρι τότε οι περισσότεροι από
εµάς δεν θα είµαστε εν ζωή. Η πρό-
βλεψη ότι οι συντάξεις το 2060 θα
είναι στο 2,5% του ΑΕΠ όταν σή-
µερα ξεπερνάνε το 7,5% του ΑΕΠ.
Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι χρόνο
µε το χρόνο οι συντάξεις θα γίνουν
βοηθήµατα και θα φτάσουµε σε
αυτό που εγγυάται το κράτος τα
350 ευρώ σύνταξη. Εκείνο που µου
δίνει χαρά είναι ότι σήµερα γίνονται
διεργασίες µέσα στην εργατική
τάξη στην κατεύθυνση ενιαία τα-
ξικά να αντιπαρατεθούµε µε αυτήν
την πολιτική. Εάν συνεχίσουµε σε
αυτήν την κατεύθυνση όχι µόνο δεν
θα υλοποιήσουν την πολιτική τους
αλλά δεν θα ξέρουν από πού να φύ-
γουν.    

Μ. ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
από Επιτροπή ΆνεργωνΝ/γατών: 

Τα αιτήµατα που βάζουµε  µπο-
ρούν να γίνουν στόχοι πάλης όλων
των ναυτεργατών µέσα και έξω από
τα καράβια όλων των ειδικοτήτων.
Γιατί αφορά τους πάντες. Πολύ επι-
γραµµατικά απαιτούµε: 

Να δοθούν ποιοί είναι οι άνεργοι
επιδοτούµενοι και ποίοι µη επιδο-
τούµενοι. Κάθε µήνα συγκέντρωση
όλων των CREW LIST των πλοίων
στο ΓΕΝΕ. Άµεση απορρόφηση
όλων των ανέργων. Κατάργηση
όλων των διατάξεων που µειώνουν
τις οργανικές συνθέσεις. Οι οργα-
νικές συνθέσεις να διαµορφωθούν
βάσει των πραγµατικών αυξηµένων
αναγκών για την ασφαλή λειτουρ-
γία των πλοίων. Ίση αµοιβή για ίση
εργασία. Πάταξη της µαύρης και
ανασφάλιστης εργασίας. Συνδικα-
λιστική εκπροσώπηση για όλους
τους ναυτεργάτες. Επιδότηση
όλων των ανέργων χωρίς προ�πο-

θέσεις και περιορισµούς για όλη τη
διάρκεια της ανεργίας. Επίδοµα
ανεργίας 1120 ευρώ. Υπολογισµός
του χρόνου ανεργίας σαν συντάξι-
µου χρόνου. Κατώτερος µισθός
1400 Ευρώ και κατώτερη σύνταξη
1120 Ευρώ. Όλοι οι εργαζόµενοι να
έχουν πλήρη ιατροφαρµακευτική
κάλυψη.  Πάγωµα όλων των οφει-
λών για δάνεια των ανέργων προς
τις τράπεζες. Μείωση των τιµολο-
γίων στο ηλεκτρικό ρεύµα, νερό και
σταθερό τηλέφωνο κατά 50% και
απαγόρευση της διακοπής της σύν-
δεσης την περίοδο της ανεργίας.
Τέλος ζητάµε και την επιδότηση
του ενοικίου. Επίσης ζητάµε να
δοθεί σε όλους τους ανέργους ναυ-
τεργάτες έκτακτη ενίσχυση 1120
ευρώ. 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΝΤΗΣ
Επιτρ. Αγώνα Σπουδαστών ΑΕΝ: 

Βρισκόµαστε µαζί στους αγώ-
νες εδώ για τα κοινά µας
προβλήµατα αποτέλεσµα της συνε-
χιζόµενης αντιλα~κής πολιτικής. Με
πρόσχηµα τα ελλείµµατα η κυβέρ-
νηση απαξιώνει την δηµόσια ναυ-
τική εκπαίδευση. ∆ιαλυτική είναι η
κατάσταση που επικρατεί στις ΑΕΝ
µε ελλείψεις σε υποδοµές, εκπαι-
δευτικό προσωπικό και το µεγαλύ-
τερο αγκάθι τα εκπαιδευτικά
ταξίδια για  όλους τους σπουδα-
στές και τις σπουδάστριες. Το
υπουργείο δεν αναλαµβάνει ευ-
θύνη, οι εφοπλιστές το ίδιο, ενώ
υπάρχει νοµοθεσία  δεν την εφαρ-
µόζουν σε βάρος των σπουδαστών,
σε βάρος της ζωής µας, γιατί αν
δεν εκτελέσει ένας σπουδαστής το
εκπαιδευτικό του ταξίδι σε δύο
χρόνια τον διώχνουν από τη σχολή.
Χρειάζεται ενιαίος αγώνας για την
διεκδίκηση των δίκαιων αιτηµάτων
µας,  για την ανατροπή της αντιλα~-
κής πολιτικής.

ΣΥΣΚΕΨΗ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 27-1-2011
Οι χαιρετισµοί των εκπροσώπων σωµατείων και φορέων

(Συνέχεια από τη σελ. 1)
Αυτή είναι η κατάντια

του συµβιβασµού τους και
όχι µόνο. Χωρίς ντροπή µε
ωµό κυνισµό αποδέχονται
την παρέµβαση όχι ενός
αλλά τεσσάρων αρχιπλοιάρ-
χων στην εκλογική διαδικα-
σία του σωµατείου, τους
οποίους κατονοµάσαµε και
το γνωρίζουν όλοι οι συνά-
δελφοι. Να τους ξανα-ανα-
φέρουµε; 

Όχι µόνο δεν καταδικά-
ζουν αυτή την παρέµβαση
άλλα την δικαιολογούν σε
ανακοίνωση που εξέδωσαν
στις 21-12-2010 σαν δήθεν
πρόβληµα ενδοπαρατα-
ξιακό. Αλλά τι άλλο να πουν
τα ρετάλια της ταξικής
πάλης; 

Μήπως
είναι ψέµα
ότι εκτός
από τους
ε φ ο π λ ι -
στές τους
στηρίζουν
και όλα τα
κ ό µ µ α τ α
της άρχου-
σας τάξης;
Εάν ναι
τότε τι
ήθελε ο
π ρ ώ η ν

συνδικαλιστής της ∆ΑΚΕ
στους Ναύτες Σµύρος Ηλίας
στις περιοχές της ∆υτικής
Θράκης να τάζει δουλειές
και χρήµατα σε όποιον θα
έµπαινε στον Συνδυασµό; Τι
θέλουν στον Συνδυασµό
τους οργανωµένες δυνάµεις
της ΠΑΣΚΕ; Γιατί από το Μα-
τσακόνι προβάλλουν µόνο
δραστηριότητα των βουλευ-
τών του Σύριζα; Γιατί ο πρό-
εδρος δηλώνει ότι στηρίζει
ΣΥΡΙΖΑ και υπογράφει σχε-
τικά κείµενα; Αυτοί είναι οι
ανεξάρτητοι; 

Συνάδελφοι Ναύτες, το
ξέρουµε και το ξέρετε ότι
το σωµατείο µας το έχουν
κάνει µηχανισµό στην υπη-
ρεσία των εφοπλιστών. 

Στο σωµατείο στεγάζο-
νται και χρησιµοποιούν τις
υποδοµές του για παρατα-
ξιακούς στόχους και σκο-
πούς. Έφτασαν στο σηµείο
να ταυτίζουν τον συνδυασµό
τους µε το Σωµατείο. ∆εν
έχουν έδρα και τα έξοδα του
συνδυασµού τους καλύπτο-
νται από το σωµατείο! 

Στην εκλογική διαδικα-
σία από την Γ.Σ. όπου κατέ-
βασαν ψηφοδέλτιο µε τον
τίτλο «πρόταση της διοίκη-
σης» µέχρι την κατάρτιση
του ψηφοδελτίου από την
∆ιοίκηση και όχι από την
Εφορευτική Επιτροπή. 

Όλα δείχνουν την αλαζο-
νεία τους, που την στηρίζουν
στο ότι µπορούν να εκβιά-
ζουν συναδέλφους για να
µπουν στο ψηφοδέλτιό τους
ή να τους παραδώσουν το
ψηφοδέλτιο. Το µέσον του
εκβιασµού είναι η εξεύρεση
εργασίας. Είναι χαρακτηρι-
στικές οι φράσεις των
Ναυτών που µε οργή κατα-
δικάζουν την τακτική τους. 

Αυτό δεν είναι σωµατείο
είναι δυλεµπορικό γραφείο. 

Πέρα από όλα αυτά και
σε ότι αφορά την ίδια την
εκλογική διαδικασία από την
έναρξη της µέχρι σήµερα,
έχουµε καταγγείλει στην
εποπτεύουσα ∆ικαστική
Αρχή τους δικαστικούς
εκπροσώπους, που προε-
δρεύουν της Εφορευτικής
Επιτροπής, για δεκάδες πα-
ραλείψεις και ατασθαλίες µε
κυριότερη αυτή της πλαστο-
γραφίας των Μητρώων της
Ένωσης. 

Είναι απαράδεκτο να
διεξάγονται αρχαιρεσίες σε
εργατικό σωµατείο µε τρία
διαφορετικά µητρώα, οι δι-
καστικοί να αποδέχονται
τις καταγγελίες µας αλλά να
µην συνεδριάζουν για να
µας απαντήσουν γραπτώς
ή να ζητήσουν την συν-
δροµή της εισαγγελίας Πει-
ραιά για περαιτέρω
διερεύνηση των καταγγε-
λιών µας. Αναµένοµεν και
επιφυλασσόµεθα…

Συνάδελφοι, ανεξαρτή-
τως αποτελέσµατος στις αρ-
χαιρεσίες -εµείς
περιµένουµε ότι ο Αγωνιστι-
κός Συνδυασµός Ναυτών
θα είναι πολύ ενισχυµένος-
καθήκον µας είναι να οργα-
νώσουµε τον αγώνα µας. Να
παρέµβουµε τώρα. ∆εν πρέ-
πει να χαθεί χρόνος.

Συλλογικές Συµβάσεις
δεν έχουν υπογραφεί σε
όλες τις κατηγορίες ούτε για
το 2010. Οι Ναυτεργάτες
στο σύνολό τους είναι επι-
στρατευµένοι και ο υπουρ-
γός προκλητικά εκβιάζει το
ναυτεργατικό κίνηµα ή τα

βρίσκετε µε τους εφοπλι-
στές ή θα εξακολουθήσετε
να είστε επιστρατευµένοι. 

Σε σ/ν που κατέθεσε ο
υπουργός Προστασίας του
Πολίτη καταργείται επί της
ουσίας το δεκάµηνο απα-
σχόλησης και η ελληνοµά-
θεια σαν τελευταίο οχυρό
για την απασχόληση πλη-
ρωµάτων µε συγκροτηµένα
δικαιώµατα. 

Το ζήτηµα για την Άρση
του Καµποτάζ και στην
ΑκτοπλοIα άρχισε. Η απά-
ντησή µας πρέπει να είναι
Άµεση και Ταξική. Να ξεκα-
θαρίσουµε σε όλους ότι
αυτός ο Αγώνας για την
υπεράσπιση της ίδιας της
ύπαρξης µας είναι Αγώνας
όλης της Εργατικής Τάξης
ενάντια στην τάξη των εκ-
µεταλλευτών µας. Να απα-
ντήσουµε σε όλους όσους
τα έχουν διπλώσει ότι
όποιος δεν µοιραστεί τον
Αγώνα θα µοιραστεί την
ήττα. 

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ
23 ΦΛΕΒΑΡΗ 2010

ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕ-
ΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΜΕ 

10 ΦΛΕΒΑΡΗ 
Η απεργία αυτή είναι δύ-

σκολη αναµέτρηση που µπο-
ρεί να κερδηθεί. Το ταξικό
Συνδικαλιστικό Κίνηµα, συ-
νολικά τα λα~κά στρώµατα
να βάλουν την δική τους
σφραγίδα στις εξελίξεις, οι
οποίες αποτελούν µια νέα
φάση κλιµάκωσης του γενι-
κού πολέµου της κυβέρνη-
σης της Ε.Ε. του ∆.Ν.Τ.
ενάντια στο σύνολο της Ερ-
γατικής Τάξης.  Τώρα χρει-
άζεται να αποµονώσουν
όλοι οι εργαζόµενοι τον ερ-
γοδοτικό κυβερνητικό συν-
δικαλισµό.  Ενωµένη η
Εργατική Τάξη να αναπτύξει
Αγώνες για την Ανεργία τις
Συµβάσεις το Ασφαλιστικό
γενικά για το Σύνολο των
προβληµάτων, που ταλανί-
ζουν την εργατική λα~κή οι-
κογένεια. Σ’ αυτούς τους
Αγώνες οι Ναύτες µαζί µε
όλους τους Ναυτεργάτες
να βρεθούµε στην πρώτη
γραµµή.

2 νεκροί και 1 τραυµατίας
σε κακοκαιρία στον Ατλαντικό

Η ναυτεργατική οικογένεια θρηνεί ακόµη δύο συνάδελ-
φους, που έχασαν τη ζωή τους στο ∆/Ξπλοιο «AEGEAN
ANGEL», την Πέµπτη 30-12-2010, «την ώρα του καθήκο-
ντος», όπως θέλουν ορισµένοι να λένε την θυσία για τα
κέρδη των εφοπλιστών. Νεκροί είναι δύο Έλληνες, ο
47χρονος πλοίαρχος Μποζώνης ∆ηµήτριος και ο 33χρο-
νος Α’ µηχανικός Παπαγεωργίου Αθανάσιος, ενώ σοβαρά
τραυµατισµένος είναι ο 34χρονος Κύπριος υποπλοίαρχος
Ιωάννου Αντώνης.

Σύµφωνα µε την εταιρεία και το ΥΘΥΝΑΛ, το πλοίο τα-
ξίδευε µε σφοδρή θαλασσοταραχή. Όταν «έσπασε» λίγο ο
καιρός ο πλοίαρχος, ο Α’ µηχανικός και ο υποπλοίαρχος
βγήκαν στην πλώρη για επιθεώρηση ζηµιών, όπου δέχτη-
καν χτύπηµα από κύµα, το οποίο τους τσάκισε πάνω στις
λαµαρίνες. Ωστόσο παραµένουν αναπάντητα κρίσιµα ερω-
τήµατα για τα πραγµατικά γεγονότα και τις αιτίες του θλι-
βερού συµβάντος. 

Το πλοίο βρισκόταν 800 ν.µ. από τις Βερµούδες στον
Ατλαντικό. Τρείς µέρες αργότερα, όταν έφθασε 150 ν.µ.
από τις ακτές, ο τραυµατίας µεταφέρθηκε µε ελικόπτερο
σε νοσοκοµείο των Βερµούδων, ενώ οι σοροί των δύο
άλλων ναυτεργατών διακοµίσθηκαν στις Μπαχάµες και στις
14 Γενάρη 2011 έφθασαν στην Ελλάδα, όπου κηδεύτηκαν.

Το µε ελληνική σηµαία «AEGEAN ANGEL» 160.000 tdw
ναυπήγησης του 2004, της  «Arcadia Shipmanagement co
ltd» του Κ. Αγγελόπουλου, είχε αποπλεύσει φορτωµένο από
το Ταλίν της Εσθονίας µε προορισµό το Χιούστον της Αµε-
ρικής, µε πλήρωµα 10  Έλληνες και 14 αλλοδαπούς.

Την «οδύνη» της κυβέρνησης για τη ναυτική τραγωδία
εξέφρασε ο υπουργός Ναυτιλίας Γ. ∆ιαµαντίδης. Τι τρα-
γική ειρωνεία, όταν την ίδια ώρα έχουν τους ναυτεργάτες
επιστρατευµένους για λογαριασµό των εφοπλιστών, επειδή
απαίτησαν το αυτονόητο, δουλειά µε πλήρη εργασιακά και
ασφαλιστικά δικαιώµατα! 

Με αναφορά στα θύµατα του «εφοπλιστικού µινώταυ-
ρου» ξεκίνησε τον χαιρετισµό του κατά την κοπή της πρω-
τοχρονιάτικης πίτας ο πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ Σ.
Τσιµπόγλου, ονοµατίζοντας συµβολικά το πρώτο κοµµάτι
της «βασιλόπιτας»  για τις οικογένειες των θυµάτων και το
πλήρωµα του «AEGEAN ANGEL».

Άλλοι θάνατοι ναυτεργατών
Με σοβαρό τραύµα στο κεφάλι, εντοπίσθηκε 27χρονος

αλλοδαπός, 29-12-2010, ο οποίος πιθανόν να είχε πέσει
από το Ε/Γ–Τ/Ρ πλοίο «∆ΙΟΝ», που ήταν δεµένο στην «Αµε-
ρικανική» προβλήτα στο λιµάνι της Ελευσίνας. Μεταφέρ-
θηκε στο Γ. Ν. Νίκαιας, όπου παρά τις προσπάθειες
ανάνηψης απεβίωσε. 

Στη Φουτζέ~ρα των Εµιράτων, άφησε την τελευταία του
πνοή, 25-12-2010, ο 54χρονος Έλληνας Α’ µηχανικός του
υπό σηµαία Λιβερίας ∆/Ξπλοιου «PAROS WARRIOR», της
εταιρείας «Polembros Shipping» των αδελφών Α. και Σ. Πο-
λέµη. 

Για το θάνατο 57χρονου Έλληνα ναυτεργάτη, ο οποίος
υπηρετούσε ως β’ µηχανικός στο υπό ελληνική σηµαία Φ/Γ
πλοίο «COSTA ILIOS», που βρισκόταν στο λιµάνι Nantong
της Κίνας, ενηµερώθηκε το πρωί 16-01-2011 το Κέντρο
Επιχειρήσεων του Λιµενικού Σώµατος.

Επίθεση ενόπλων σε ελληνικό πλοίο
Επίθεση από ενόπλους δέχτηκε 26-01-11 το Φ/Γ πλοίο

«ΠΕΡΣΕΑΣ» στο αγκυροβόλιο του Όνε της Νιγηρίας. Οι
ένοπλοι πυροβόλησαν και τραυµάτισαν δύο Αιγύπτιους
ναύτες και απήγαγαν τον Ουκρανό πλοίαρχο και τον
54χρονο Έλληνα Α’ µηχανικό. Το 29χρονο πλοίο µε σηµαία
Αγ. Βικεντίου είναι ελληνόκτητο της εταιρείας «Trinto
Maritime» µε πλήρωµα 13 ναυτεργάτες. Συγκεκριµένα, έναν
Έλληνα τον Α’ µηχανικό, 9 Αιγύπτιους, δύο Ουκρανούς και
έναν από τη Συρία. 
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Στις 16 Φλεβάρη 2010 έφυγε από
κοντά µας ο αγαπηµένος µας πατέρας
και σύζυγος Νίκος Καλαµάκης, παλαίµα-
χος αγωνιστής στέλεχος του ταξικού
ναυτεργατικού κινήµατος, πρώην Γ.Γ. Α’
της ΠΕΜΕΝ.

Ακούραστος µαχητής στις γραµµές του ΚΚΕ για την
κατάργηση της εκµετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.
∆εν κιότεψε, δεν πρόδωσε, έµεινε σταθερός στις Σοσια-
λιστικές αντιλήψεις σε όλη του τη ζωή, γι αυτό και η «πα-
τρίδα» τον τιµώρησε µε εξορίες, φυλακίσεις και διώξεις.

Στη µνήµη του προσφέρουµε 100 ευρώ στον «ΡΙΖΟ-
ΣΠΑΣΤΗ», 100 ευρώ στο περιοδικό «ΕΝΩΣΗ» της ΠΕΜΕΝ,
100 ευρώ στην εφηµερίδα «ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗ» και 100
ευρώ στο Παράρτηµα Χολαργού της Εθνικής Αντίστασης
και ∆ηµοκρατικού Στρατού. Το κενό που άφησε είναι µε-
γάλο.

Ο γιός του ∆ιονύσης και η γυναίκα του
Ειρήνη Καλαµάκη.

(Συνέχεια από τη σελ. 1)
Λέει, λοιπόν, η κυβέρνηση:

Υπογράψτε τη σύµβαση, εγκατα-
λείψτε τα άλλα αιτήµατα και εγώ
θα καταργήσω την επιστράτευση.
Αυτή είναι η δήλωση του υπουρ-
γού Ναυτιλίας!

Μα άµα υπογράψουµε εµείς
αυτό που λένε οι εφοπλιστές, τα 17
αιτήµατα των εφοπλιστών κυρίως
για την ακτοπλοMα,
τότε δεν θα µείνει
κανένας ναυτεργά-
της, γιατί οι εφο-
πλιστές στην
ακτοπλοMα λένε
αυτό που κάνει το
ΖΕΝΙΤΗ θα το κά-
νουµε και στην
ακτοπλοMα. Όποτε
θέλουµε θα δροµο-
λογούµε τα πλοία,
όποιον θέλουµε θα
βάζουµε, µε όποιον
µισθό θέλουµε θα
τον βάζουµε και
δεν θα υπάρχει
συνδικαλιστική εκ-
προσώπηση. Θα κόβουµε τις συ-
ντάξεις θα διαλύουµε το ΓΕΝΕ και
τον Οίκο Ναύτη και τότε εµείς
αφού δεν θα αντιδράτε εσείς, θα
άρουµε την επιστράτευση. 

Να το δεχτούµε αυτό; Εµείς
απαντήσαµε ΟΧΙ. Και έχοντας επί-
γνωση ότι υπάρχει σχέδιο νόµου
από την κυβέρνηση και το κρύ-
βανε µέχρι χτες το βράδυ, 26 Γε-
νάρη, ενώ το είχαν υπογράψει, µε
αθλιότητες που δείχνει και την
ποιότητα του διαλόγου και της
διαφάνειας. 

Το σχέδιο νόµου λέει ότι η ναυ-

τιλία και το λιµενικό σώµα πρέπει
να υπηρετεί το ΝΑΤΟ και την Ε.Ε.
Το σχέδιο νόµου λέει ότι διαλύεται
το λιµενικό σώµα και φτιάχνονται
περιφερειακές υπηρεσίες στα πλαί-
σια της προστασίας του πολίτη σε
αυτή την κατεύθυνση. Το σχέδιο
νόµου λέει για τροµοκρατία, λέει
για ρύπανση, για ανισόµετρες απει-
λές και λέει και κάτι άλλο:

Στο άρθρο 20 το νοµοσχέδιο
λέει ότι για να σταµατήσουν οι εφο-
πλιστές την προδικασία προς το δι-
καστήριο των Ευρωπα~κών
Κοινοτήτων ψηφίζω αυτό το άρθρο
20, που για την σύνθεση ασφαλείας
θα χρειάζεται πιστοποιητικό ελλη-
νοµάθειας στα ακτοπλο~κά πλοία
και η δροµολόγηση θα γίνεται µε
αίτηση των εφοπλιστών, όπως και
η ανάκληση των δροµολογίων µετά
από αίτηση των εφοπλιστών. 

Που είναι το 10µηνο; Που είναι
η ακτοπλο~κή σύνθεση; Που είναι
το δηµόσιο συµφέρον της χώρας;

Που είναι τα κυριαρχικά δικαιώ-
µατα της χώρας; Που είναι οι έλλη-
νες ναυτεργάτες και τα δικαιώµατά
τους; ∆εν υπάρχουν για το κεφά-
λαιο και τους εφοπλιστές και τους
πολιτικούς τους εκπροσώπους τέ-
τοια δικαιώµατα. 

Ένα υπάρχει, το κέρδος και
µόνον το κέρδος του κεφαλαίου. 

Μπορούµε εµείς να δεχθούµε
αυτό το σχέδιο νόµου; 

Εµείς λέµε και από το
βήµα αυτό ότι στις προ-
κλήσεις και στις απειλές
και στην τροµοκρατία η
κυβέρνηση και οι πολιτι-
κοί εκπρόσωποι του κε-
φαλαίου θα γνωρίσουν
ένα µέτωπο των ναυτερ-
γατών τέτοιο που θα
τροµοκρατηθούν οι τρο-
µοκράτες. Το λέµε και το
εννοούµε αυτό. 

∆εν θα δεχθούµε να
γίνουµε ξένοι µέσα
στην ίδια µας τη χώρα,
χωρίς τα ελάχιστα κοι-
νωνικά, ασφαλιστικά,

δηµοκρατικά δικαιώµατα. 
Κι αυτό που λένε για ξένους

και για µη ξένους, για την εργα-
τική τάξη δεν υφίσταται συνάδελ-
φοι. Για εµάς η ενότητα είναι
ταξική. Είναι διεθνιστική της ερ-
γατικής τάξης. Εµείς λέµε συλλο-
γική σύµβαση εργασίας για
όλους. Κοινωνική ασφάλιση για
όλους. Συνδικαλιστικά δικαιώµατα
για όλους. Ίση αµοιβή για ίση ερ-
γασία. 

Πάλη ταξική είναι η απάντηση
σε αυτή την πολιτική.

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
...60 +2 φοροαπαλλαγές

για τους εφοπλιστές
Λες και δεν έφταναν οι κοντά ...60

φοροαπαλλαγές που απολαµβάνει το
εφοπλιστικό κεφάλαιο έρχονται τώρα
να προσθέσουν ακόµη µία, για να καλύ-
ψουν έστω και το παραµικρό κενό που
τυχόν έχει προκύψει.

Για τον σκοπό αυτό τίθενται σε
ισχύ από την 1η Γενάρη 2011 οι συµβά-
σεις για την αποφυγή της διπλής φορο-
λογίας του εισοδήµατος, που έχει
υπογράψει η Ελλάδα µε τις χώρες, Μα-
ρόκο, Σερβία, Αζερµπαϊτζάν και Τυνη-
σία.

Στην πραγµατικότητα δεν πρόκει-
ται για αποφυγή «διπλής φορολογίας»
αλλά για διπλή φοροαπαλλαγή, αφού
στην Ελλάδα οι εφοπλιστές δεν πλη-
ρώνουν φόρο κυριολεκτικά για τίποτε,
αλλά κι αυτές οι χώρες -των εµίρηδων
και των νεοκαπιταλιστών- δεν πάνε
πίσω στις διευκολύνσεις του εφοπλι-
στικού και όχι µόνο κεφαλαίου.

Και αν υπήρχε κάποια αµφιβολία,
φρόντισε να την άρει ο υπουργός των
εφοπλιστών σε συνέντευξη τύπου 20
Γενάρη µε αφορµή και την πρόσφατη
συνάντηση που είχε ο Γ. Παπανδρέου
µε την ΕΕΕ ξεκαθαρίζοντας ότι
«Όποια φοροαπαλλαγή ισχύει για τα
ξένα κεφάλαια το ίδιο θα ισχύει και για
τα εφοπλιστικά κεφάλαια έστω και εάν
είναι Έλληνες που έρχονται να επεν-
δύσουν στην στεριά».

Εκπρόσωποι σφραγίδων
στα Δ.Σ. ΝΑΤ και Ο.Ν.
Την πάγια θέση του ταξικού ν. κ.

για πλειοψηφία των ναυτεργατών στα
Δ.Σ. του ΝΑΤ και του Ο.Ν. επανέλαβε
πριν από την έναρξη της 1ης συνεδρία-
σης του νεοδιορισµένου  Δ.Σ. του ΝΑΤ
ο εκπρόσωπος της ΠΕΜΕΝ Θανάσης
Ευαγγελάκης, καταγγέλλοντας ταυτό-
χρονα τον απαράδεκτο αποκλεισµό του
εκπροσώπου των πλοιάρχων ΠΕΠΕΝ
και τον διορισµό εκπροσώπου από σω-
µατείο σφραγίδα, όπως έχει περιέλθει
πλέον η ΠΕΡΡΑΕΝ, µετά την βίαιη
αποµάκρυνση των Ασυρµατιστών από
τα καράβια. 

Εκτεθειµένοι και από αυτή την
κραυγαλέα πρόκληση, που εξυπηρετεί
τα σχέδια για τη διάλυση του ΝΑΤ, οι
εκπρόσωποι της κυβέρνησης και των
εφοπλιστών, οι οποίοι βρίσκονταν σε
ανοιχτή γραµµή µε τον υπουργό Ναυ-
τιλίας, ...ανακοίνωσαν την απόφαση του
κ. Διαµαντίδη να αντικαταστήσει τον
εκπρόσωπο της ΠΕΡΡΑΕΝ µε εκπρό-
σωπο της ΠΕΠΕΝ.

Ανάλογη δυσαρµονία στην εκπρο-
σώπηση των ναυτεργατών υπάρχει και
στον Οίκο Ναύτου, όπου για πολλοστή
3ετία παραµένουν αναντικατάστατοι ο
Ζαχαράτος από σωµατείο σφραγίδα για
τους εν ενεργεία ναυτεργάτες και ο
Χριστοδούλου από σωµατείο που στε-
γάζεται δωρεάν σε κτίριο του Ο.Ν. για
τους συνταξιούχους, οι οποίοι, σύµ-
φωνα µε δήλωση της προέδρου του
Ο.Ν. ουδέποτε διαφώνησαν και όπως
γνωρίζουν οι ναυτεργάτες ουδέποτε
τους ενηµέρωσαν για τις ανατροπές
στην υγειονοµική προστασία της ναυ-
τεργατικής οικογένειας.

Πρώτα η ασφάλεια…
αλλά µετά από τα κέρδη

Ο θάνατος του εργάτη, το σακάτεµά
του, η επαγγελµατική ασθένεια, είναι
άµεσα συσχετισµένα µε την αντιλαϊκή
πολιτική και τον τρόπο παραγωγής. Κι
αυτός ο τρόπος είναι καπιταλιστικός. 

Το σύνθηµα «πρώτα η ασφάλεια»,
που προβάλλεται κατά κόρον τα τελευ-
ταία χρόνια από τις εφοπλιστικές εται-
ρείες, είναι µισό, το υπόλοιπο µισό
είναι «αλλά µετά από τα κέρδη» κι
αυτό το αντιλαµβάνονται πολύ καλά οι
ναυτεργάτες, όταν πειθαναγκάζονται
να υπογράφουν ψέµατα στα έντυπα του
«ISM», όπως για παράδειγµα το
«resting hours list» κ.λπ. 

Όσο για το «ανθρώπινο λάθος»,
ακόµη και στην περίπτωση που υπάρ-
χει, αποτελεί συνέπεια των αντικειµε-
νικών παραγόντων, που καθορίζουν
τις εργασιακές σχέσεις, διαµορφώνουν
συνειδήσεις, επηρεάζουν την συµπερι-
φορά των εργαζοµένων. Τα πραγµα-
τικά δεδοµένα συνθέτουν ένα
επικίνδυνο µείγµα στις συνθήκες εργα-
σίας, µέσα στις οποίες είναι απλά θέµα
συγκυρίας πότε θα συµβεί το «ατύ-
χηµα». 

Για το κεφάλαιο ο νεκρός εργάτης
δεν κοστίζει, απλώς θα τον αντικατα-
στήσουν. Όµως, για την οικογένειά του
και  την εργατική τάξη ο εργάτης είναι
αξία αναντικατάστατη. Γι αυτό έχουµε
καθήκον να υπερασπίσουµε µε κάθε
τρόπο και µορφή πάλης τη ζωή µας και
τη σωµατική µας ακεραιότητα στους
χώρους δουλιάς. Έτσι, τιµάµε τους
δολοφονηµένους συναδέλφους.

Στην κορυφή της παγκόσµιας
ναυτιλίας παρέµεινε ο ελληνό-

κτητος στόλος το 2010. Σύµφωνα
στοιχεία του «Review of Maritime
Transport 2010» της UNCTAD, στις
αρχές του 2010 ο ελληνόκτητος
στόλος (πλοία 1.000 gt και άνω)
αποτελούνταν από 3.150 πλοία συ-
νολικής µεταφορικής ικανότητας
186.095.162 dwt έναντι 3.064
πλοίων και 169.426.690 dwt στις
αρχές του 2009. 

Ανάλογα είναι και τα στοιχεία
και για το σύνολο του ελληνόκτη-
του στόλου, που σύµφωνα µε
έρευνα της N. Cotzias Shipping
Consultants (NCSC) αριθµεί 4.655
πλοία συνολικής µεταφορικής ικα-
νότητας 237.000.000 dwt και απο-
τελεί πρώτη παγκόσµια δύναµη, τα
οποία ανήκουν σε 758 εταιρείες. 

Χρυσοί επενδυτές αναδείχτη-
καν και για το 2010 οι Έλληνες
εφοπλιστές, επενδύοντας περίπου
11 δις δολάρια για ναυπηγήσεις
πάνω από 250 νέων πλοίων, ανεβά-
ζοντας σε 661 τα υπό κατασκευή
πλοία (εκ των οποίων 437 Φ/Γ και
224 ∆/Ξ), κυρίως σε ναυπηγεία της
Ν. Κορέας και της  Κίνας, ενώ την
ίδια στιγµή στα ελληνικά ναυπηγεία
δεν πέφτει σφυριά! 

Γιατί, ενώ η χωρητικότητα των
εφοπλιστών  «ξεχειλώνει», για

τους ναυτεργάτες το µόνο που
αυξάνει είναι η ανεργία; 

2.540 είναι µόνο οι γραµµένοι
στο ΓΕΝΕ άνεργοι τον ∆εκέµβρη του
2010 και άλλοι τόσοι που δεν έχουν
λόγο να γραφούν αφού δεν δικαι-
ούνται ούτε και αυτό το εξευτελι-
στικό επίδοµα ανεργίας, που
παραµένει στα 298 ευρώ το µήνα. 

Τη δεκαετία του ‘80 οι Έλληνες
ναυτεργάτες έφθαναν τους
100.000, ενώ σήµερα σύµφωνα µε
τα στοιχεία του ΝΑΤ, για τον προ>-
πολογισµό του 2011,  δεν ξεπερ-
νούν τις 19.000 θέσεις εργασίας. 

Πλήρης επικράτηση των Ελλή-
νων εφοπλιστών σηµειώθηκε και
στις αγορές µεταχειρισµένων
πλοίων, όπου σύµφωνα µε στοιχεία
του “Allied Shipbroking” το 2010
απέκτησαν 263 πλοία αξίας 6,46
δισ. δολ. έναντι 167 πλοίων αξίας
3,2 δισ. δολ. το 2009.

Εξ άλλου, σύµφωνα µε στοιχεία
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής,
η δύναµη του υπό ελληνική σηµαία
εµπορικού στόλου (πλοία 100 κοχ
και πάνω) το Νοέµβρη 2010
ανήλθε σε 2.100 πλοία χωρητικό-
τητας 42.985.248 κοχ, έναντι 2.114
πλοία 41.447.637 κοχ το Νοέµβρη
του 2009.

Αλήθεια, πόσα καράβια των
Ελλήνων εφοπλιστών φέρουν ελ-
ληνική σηµαία και πόσα ναυπη-

γούνται     σε ελληνικά ναυπηγεία; 
2.100 πλοία (από τα 4.665) άνω

των 100 κοχ καταγράφει η  Ελληνική
Στατιστική Αρχή,  ενώ σύµφωνα µε
στοιχεία του ΝΑΤ (που προφανώς
περιλαµβάνει και τα συµβεβληµένα)
τα πλοία εσωτερικού που έχουν
ναυτολόγιο ανέρχονται σε 1.770 και
τα ποντοπόρα δεν ξεπερνούν τα
820. 

Μόνο 4 πλοία ναυπηγήθηκαν τα
τελευταία 10 χρόνια στα Ελληνικά
Ναυπηγεία ενώ µε συµφωνία κυ-
βέρνησης ΠΑΣΟΚ και Ε.Ε. για επό-
µενα 15 χρόνια δεν θα εκτελούν
εργασίες ναυπήγησης, επισκευής,
µετασκευής εµπορικών πλοίων!

Την ίδια περίοδο αυξήθηκε η
χωρητικότητά του κατά 2,3 % σε
σχέση µε το 2009 και ο µέσος όρος
χωρητικότητας ανά µονάδα πλοίου
ανέβηκε αισθητά από τους 49.819
τόνους στους 52.159 τόνους, ενώ
σύµφωνα µε έρευνα της Petrofin
Research ο µέσος όρος ηλικίας
τους µειώθηκε στα 16,6 χρόνια το
2010 από τα 17,6 χρόνια το 2009.

Η παρατηρούµενη µείωση του
υπό ελληνική σηµαία στόλου κατά
0,7% σε αριθµό πλοίων το 2010 σε
σύγκριση µε το 2009, δεν σηµαίνει
υποχώρηση της «επιχειρηµατικότη-
τας» αλλά ακριβώς το αντίθετο, δε-
δοµένου ότι ο µέσος όρος της
χωρητικότητας ανά µονάδα πλοίου
αυξήθηκε, που σηµαίνει µεγαλύ-
τερη µεταφορική ικανότητα µε λι-
γότερα πλοία, δηλαδή: 

ΠΠεερριισσσσόόττεερραα  ΈΈσσοοδδαα
((µµεείίοονν))  ΛΛιιγγόόττεερραα  ΈΈξξοοδδαα

((ίίσσοονν))  ΜΜεεγγααλλύύττεερραα  ΚΚέέρρδδηη

Πρόκειται, πράγµατι, για θαυ-
µάσια επίδοση, η οποία αποδει-
κνύει πόσο σαθρά είναι τα
λεγόµενα των εκάστοτε κυβερνώ-
ντων και των «κοινωνικών εταί-
ρων» για την «αύξηση της πίτας»
από την οποία «θα φάµε όλοι». 

Είναι, πασιφανές ότι οι διαβε-
βαιώσεις για µαζική εισροή πλοίων
στο ελληνικό νηολόγιο, που έδιναν
οι υπουργοί Ναυτιλίας του ΠΑΣΟΚ
και της Ν∆, κάθε φορά που οι κυ-

βερνήσεις  παραχωρούσαν νέα
προνόµια στο εφοπλιστικό κεφά-
λαιο, ήταν για να θολώσουν τα
νερά. 

Το παράδειγµα του «ελληνικού
εφοπλιστικού θαύµατος» είναι κα-
ταλυτικό. Τα στοιχεία είναι απο-
καλυπτικά. 

Ο καπιταλιστικός δρόµος παρα-
γωγής, η αντιλα~κή πολιτική, τόσο
στη φάση της ανάπτυξης όσο και
στη φάση της καπιταλιστικής κρί-
σης, από τη µια αυξάνει τα κέρδη
και τη δύναµη των µονοπωλιακών
επιχειρηµατικών οµίλων, των εφο-
πλιστών, του κεφαλαίου και από
την άλλη οξύνει τα προβλήµατα,
χειροτερεύει την κατάσταση των
ναυτεργατών, γενικότερα της ερ-
γατικής τάξης, των εργαζοµένων
στο ναυπηγοεπισκευαστικό τοµέα.

Από το γεγονός ότι οι Έλληνες
εφοπλιστές ήταν   και παραµένουν
κυρίαρχοι  «κουρσάροι», τι ακρι-
βώς κερδίζει η Ελλάδα του µνηµο-
νίου;

Τίποτε απολύτως. Για την ακρί-
βεια σύµφωνα µε το νόµο 27/1975
«Περί Φορολογίας Πλοίων», που στα
30 άρθρα του περιλαµβάνει γύρω
στις ...60 φοροαπαλλαγές (!), οι
εφοπλιστές πληρώνουν  ένα συµβο-
λικό «παράβολο» βάσει της χωρητι-
κότητας  του πλοίου, αλλά υπό
κάποιες πολύ ...συχνές προ>ποθέ-
σεις, είτε µειώνεται στο ...µισό είτε
εξαλείφεται πλήρως!

Μόνο ένας άλλος δρόµος ανά-
πτυξης, που θα έχει κριτήριο την
ικανοποίηση των λα~κών αναγκών
µπορεί να βάλει τις βάσεις για ανά-
πτυξη σε όφελος των λα~κών συµ-
φερόντων. Αυτός ο δρόµος
ανάπτυξης µπορεί να είναι αποτέ-
λεσµα της Λα~κής Εξουσίας και Λα~-
κής Οικονοµίας, όπου τα πλοία, τα
λιµάνια και οι ναυτιλιακές υποδο-
µές στο σύνολό τους θα αποτελούν
λα~κή περιουσία, θα αναπτύσσονται
κάτω από κεντρικό πανεθνικό σχε-
διασµό και εργατικό έλεγχο προς
όφελος των λα~κών αναγκών και όχι
για τα κέρδη του κεφαλαίου.

Επιµέλεια  «ΖΟ»

Όλο το προηγούµενο διάστηµα, τα προπαγανδιστικά
επιτελεία της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, της Ν∆, του

ΛΑ.Ο.Σ., αλλά και αστικών ΜΜΕ, συκοφαντούν τις κινητο-
ποιήσεις που εκδηλώνονται ενάντια στην αντιλαϊκή πολι-
τική, ζητούν ευθέως το χτύπηµα, την καταστολή των
εργατικών λαϊκών κινητοποιήσεων και δράσεων, απαιτούν
την «επιβολή του νόµου» προς όφελος του µεγάλου κε-
φαλαίου.

Και ήρθαν τα γεγονότα µε την εγκατάσταση 250 µεταναστών
στη Νοµική Σχολή, σαν άλλοθι για νέα κατασταλτικά µέτρα κατά
του οργανωµένου λαϊκού κινήµατος και παράλληλα να στρωθεί το
έδαφος για προβοκάτσιες, συκοφάντηση των µεταναστών, έξαρση
της δράσης ρατσιστικών - φασιστικών οµάδων και αποπροσανα-
τολισµό των λαϊκών στρωµάτων.

Η κατάληψη στο κτίριο της Νοµικής και η απεργία πείνας των
µεταναστών δεν είναι η µοναδική περίπτωση, που γίνεται µε κα-
θοδήγηση από οµάδες του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ αλλά και
του λεγόµενου αντιεξουσιαστικού χώρου, το ∆ίκτυο για τα Κοι-
νωνικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα, που δρουν υποτίθεται στο
πλευρό των µεταναστών, ενώ ταυτόχρονα συµπράττουν µε τον
εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισµό, που στέκεται απέναντι
στα συµφέροντα των εργαζοµένων, Ελλήνων και αλλοδαπών. ∆εν
είναι, άλλωστε, τυχαίο ότι αυτές οι οµάδες δε δίνουν βάρος στην
οργάνωση των µεταναστών στους χώρους δουλειάς.

Με αφορµή αυτά τα γεγονότα είχαµε την προτροπή από Ν/∆.
και ΛΑ.Ο.Σ. για ανάληψη κρατικής δράσης στη Νοµική από την κυ-
βέρνηση, πέρα από την κατάθεση νόµου και τροπολογίας για την
κατάργηση του ασύλου, ενώ τα αστικά ΜΜΕ σήκωσαν τα αντι-
δραστικά αντανακλαστικά ρατσιστικών – εθνικιστικών δυνάµεων
σε βάρος των µεταναστών. Το γεγονός ότι ο άθλιος σχεδια-
σµός σε βάρος των µεταναστών δεν έφτασε ως το τέλος µε
βίαιη εκκένωσης της Νοµικής και καταπάτηση του ασύλου,
είναι επειδή ο ύπουλος σχεδιασµός αποκαλύφθηκε και φο-
βήθηκαν τη λαϊκή κατακραυγή.

Τα προβλήµατα των µεταναστών, που, ενώ βρίσκονται και
δουλεύουν στην Ελλάδα για πολλά χρόνια, εξακολουθούν να µην
έχουν ούτε τα απαραίτητα έγγραφα παραµονής και διαµονής στη
χώρα, οξύνονται ολοένα και περισσότερο, σε τελική ανάλυση είναι
άρρηκτα δεµένα µε τα προβλήµατα της ντόπιας εργατικής τάξης
και δε λύνονται παρά µόνο µέσα από τον κοινό αγώνα Ελλήνων και
µεταναστών εργατών στην κατεύθυνση της ταξικής σύγκρουσης.

Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, συγκλίνει η δράση του ταξικού
συνδικαλιστικού κινήµατος, του ΠΑΜΕ, σε πλήρη αντιδιαστολή µε
ενέργειες όπως η τελευταία, που όχι µόνο δεν υπηρετούν τα δίκαια
αιτήµατα των µεταναστών, αλλά, αντιθέτως, τους στοχοποιούν
απέναντι σε ακροδεξιά και ρατσιστικά στοιχεία. Βέβαια, το ΠΑΜΕ
δε µένει στα λόγια, αλλά προχωρά σε πράξεις και δράσεις, που
σφυρηλατούν ισχυρούς δεσµούς µε τους µετανάστες σε αυτήν
την κατεύθυνση.

Η κυβέρνηση πρέπει τώρα να ικανοποιήσει τα δίκαια
αιτήµατα των µεταναστών, που εργάζονται για χρόνια σε
καθεστώς µαύρης εργασίας είναι παράνοµοι και εγκλωβι-
σµένοι στη χώρα.Το πρόβληµα της µετανάστευσης µε την πο-
λιτική της ΕΕ και των κυβερνήσεών της όχι µόνο δεν λύνεται αλλά
συνεχώς οξύνεται. Η λύση του προβλήµατος υπέρ των δικαιωµά-
των των µεταναστών δεν είναι µόνο ζήτηµα ανθρωπιάς αλλά είναι
προς το συµφέρον όλων των εργαζοµένων και των λαϊκών στρω-
µάτων, σχετίζεται µε την υπεράσπιση συνολικά των δικαιωµάτων
των εργαζοµένων.

Το εργατικό λαϊκό κίνηµα πρέπει να εντάξει πιο απο-
φασιστικά στην πάλη του κατά της αντιλαϊκής πολιτικής
τα ζητήµατα των µεταναστών και προσφύγων. Μόνο η
ισχυρή λαϊκή πίεση µπορεί να αποσπάσει κάποιες λύσεις
υπέρ των µεταναστών που βρίσκονται σε τραγικά αδιέ-
ξοδα.

Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ  κ α ι  Μ Ε Τ Α Ν Α Σ Τ Ε Σ
Μ Α Ζ Ι  σ τ ο ν  Τ Α Ξ Ι Κ Ο  Α Γ Ω Ν Α  

ΠΑΣΚΕ - ∆ΑΚΕ - «ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» 

Συντονισµένο αντιΠΑΜΕ µέτωπο
Συντονισµένο αντιΠΑΜΕ µέτωπο έχουν συγκροτήσει οι

παρατάξεις ΠΑΣΚΕ, ∆ΑΚΕ, «Αυτόνοµη Παρέµβαση» (ΑΠ), µε
την τελευταία να δίνει ρεσιτάλ εργοδοτικού, κυβερνητικού
συνδικαλισµού ξεπερνώντας ακόµα και τα προσχήµατα.  Χα-
ρακτηριστική περίπτωση το Ε.Κ. Πειραιά, όπου οι τρεις πα-
ρατάξεις αρνήθηκαν να πάρουν απόφαση για απεργία στις 10
Φλεβάρη, όπως πρότεινε η συσπειρωµένη στο ΠΑΜΕ ∆ηµο-
κρατική Ενωτική Συνδικαλιστική Κίνηση (∆ΕΣΚ), την οποία οι
εργαζόµενοι του Πειραιά ανέδειξαν σε πρώτη δύναµη στο
ΕΚΠ. Όµως το «εντυπωσιακό» ήταν ότι αυτός που έδινε τον
τόνο για το πώς θα κινηθούν οι ΠΑΣΚΕ - ∆ΑΚΕ, ήταν ο εκ-
πρόσωπος της ΑΠ ό οποίος την ίδια ώρα που κατηγορούσε
την ΓΣΕΕ ότι είναι κατώτερη των περιστάσεων, πιπιλίζοντας
την καραµέλα της ενότητας της εργατικής τάξης και της «αρι-
στεράς» λυσσαλέα επέµεινε να µην παρθεί απόφαση, αναδει-
κνύοντας την παράταξή του σε περίτρανο υποστηριχτή της
ΓΣΕΕ !

Η ∆ΕΣΚ καλεί όλους τους εργαζόµενους να συσπειρωθούν
µε τις ταξικές δυνάµεις του ΠΑΜΕ, να χτίσουν το Μέτωπο, τη
συµµαχία µε τους αυτοαπασχολούµενους, µικρούς αγρότες,
γυναίκες, φοιτητές - σπουδαστές και από κοινού να δώσουν
τη µάχη για να αποκρούσουν την αντεργατική επίθεση. Κάνει
σαφές ότι οι ταξικές δυνάµεις «δε θα σταµατήσουν ούτε
στιγµή να οργανώνουν δυνάµεις, να πρωτοστατούν στους
αγώνες µε προοπτική την αλλαγή σε επίπεδο εξουσίας».

Κυρίαρχοι «κουρσάροι» οι Έλληνες εφοπλιστές

ΣΥΣΚΕΨΗ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 27-1-2011ΣΥΣΚΕΨΗ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 27-1-2011
Αποσπάσµατα από την οµιλία του Προέδρου της ΠΕΜΕΝ Σ. ΤσιµπόγλουΑποσπάσµατα από την οµιλία του Προέδρου της ΠΕΜΕΝ Σ. Τσιµπόγλου
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Αυξηµένες εµ-
φανίζονται για

το 2011 οι επιδο-
τήσεις των εφο-
πλιστών για να
δροµολογούν τα σαπάκια
τους στις «άγονες γραµ-
µές», που προ}πολογίζεται
να ανέλθουν στα 120 εκατ.
Ευρώ.Μόνο την τελευταία
7ετία έχουν τσεπώσει από
επιδοτήσεις 500 εκατ. ευρώ
«ζεστό χρήµα» για τις «άγο-
νες γραµµές». Παρ’ όλα
αυτά οι εφοπλιστές, στο
όνοµα της ανταγωνιστικότη-
τας, ζητάνε περισσότερα
από το κρατικό ταµείο σαν
αντάλλαγµα για τις ...υπη-
ρεσίες τους στην ερήµωση
των νησιών. 

Όλα αυτά εν µέσω οικο-
νοµικής κρίσης µε τους µι-
σθούς και τις συντάξεις να
συρρικνώνονται και τα εισι-
τήρια των πλοίων χάρη στην
απελευθέρωση των ναύλων,
που αποφασίστηκε από την
κυβέρνηση της Ν.∆. και συ-
νεχίζεται από την κυβέρ-
νηση του ΠΑΣΟΚ, να
εκτοξεύονται σε δυσθεώ-
ρητα ύψη…

Ο χορός των νέων ανατι-
µήσεων στα εισιτήρια άρ-
χισε ήδη µε την “ATTICA”
του Βγενόπουλου (Super
Fast και Blue Star Ferries) να
ανακοινώνει αυξήσεις 8%
από τον Μάη, ενώ ανάλογες
αναµένεται να είναι και οι
αυξήσεις των τιµών στα ει-
σιτήρια και των υπόλοιπων

γραµµών από τις άλλες
εταιρείες, που λυµαίνονται
τις ακτοπλο~κές συγκοινω-
νίες.

Αποθρασυµένοι οι εφο-
πλιστές, επισείοντας τον
καταστροφικό κανονισµό
3577/92 της Ε.Ε. για την
απελευθέρωση των ακτο-
πλο|κών συγκοινωνιών και
ενθαρρυµένοι από τον ίδιο
τον υπουργό
Ναυτιλίας βά-
ζουν επιτα-
κτικά το θέµα
της αποβολής
του συνόλου
των ναυτεργα-
τών µε συ-
γκροτηµένα
δικαιώµατα -
µηδέ εξαιρου-
µένου και του
π λ ο ι ά ρ χ ο υ -
από τα πλοία
της ακτο-
πλοIας και επιµένουν στην
προκλητική αξίωσή τους
να δροµολογούν τα πλοία
τους όποτε θέλουν και
όπου θέλουν, µε όσο εισι-
τήριο θέλουν.

Την όρεξη των εφοπλι-
στών της ακτοπλοMας ανοί-
γει η απελευθέρωση του
«καµποτάζ» στην κρουα-
ζιέρα, που έχει µετατρέψει
τα ελληνικά λιµάνια σε πει-

ρατικά ορµητήρια για τις
πολυεθνικές, µε ναυτεργά-
τες χαµηλόµισθους αλλοδα-
πούς  χωρίς συγκροτηµένα
κοινωνικοασφαλιστικά δικαι-
ώµατα, µε τους τουρίστες
να ακριβοπληρώνουν τα
πάντα µέσα στο καράβι και
τα µικροµάγαζα να κλείνουν
το ένα µετά το άλλο.

Αντίστοιχη κατάσταση
σχεδιάζουν να
ε π ι β ά λ λ ο υ ν
και στην ακτο-
πλο~α και
προς αυτή την
κατεύθυνση
στοχεύει η
αντιλα~κή επί-
θεση του εφο-
π λ ι σ τ ι κ ο ύ
κ ε φ α λ α ί ο υ ,
που προωθεί η
Ε.Ε., υπηρετεί
η κυβέρνηση,
στηρίζουν µε

τον τρόπο τους Ν∆ - ΛΑ.Ο.Σ.
- ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ κ.λπ. αλλά και
οι δυνάµεις του εργοδοτι-
κού κυβερνητικού συνδικα-
λισµού.

Αυτή η αντιλα~κή επί-
θεση, που συνεχίζεται µε
ιδιαίτερη σφοδρότητα στην
περίοδο της κρίσης, µπορεί
και πρέπει να  αναχαιτισθεί
µε τον συντονισµένο ταξικό
αγώνα των ναυτεργατών,

των νησιωτών και
όλων των εργαζό-
µενων, που πλήτ-
τονται από αυτή
την αντιλα~κή πολι-

τική.
Για να έχει αποτέλεσµα

ο αγώνας των ναυτεργατών
και των άλλων λα~κών στρω-
µάτων δεν πρέπει να εξα-
ντλείται σε αµυντικές
διεκδικήσεις αλλά να στο-
χεύει στην αιτία του προ-
βλήµατος, στην κατοχή της
κυριότητας των πλοίων από
τους εφοπλιστές, που εκµε-
ταλλεύονται τις θαλάσσιες
συγκοινωνίες µε αποκλει-
στικό σκοπό το κέρδος και
στον βωµό του θυσιάζουν
τα δικαιώµατα των ναυτερ-
γατών και τις ανάγκες των
νησιών.

Μόνο στα πλαίσια ενός
Ενιαίου Εθνικού Φορέα
Ακτοπλο|κών Συγκοινω-
νιών, που θα λειτουργεί µε
κριτήριο τις λα~κές ανάγκες,
µπορούν να εξασφαλισθούν
τα δικαιώµατα των ναυτερ-
γατών, των νησιωτών, των
εργαζόµενων. Η λύση αυτή
προ�ποθέτει αλλαγές στον
συσχετισµό δυνάµεων σε
όλα τα επίπεδα, µέχρι τη
Λα~κή Εξουσία για τη Λα~κή
Οικονοµία. 

Σ’ αυτόν τον µονό-
δροµο έχουν καθήκον να
βαδίσουν οι ναυτεργάτες,
το εργατικό, λα|κό κίνηµα
ΤΩΡΑ πριν είναι πολύ
αργά.

Τo γεγονός ότι η κυβέρνηση όχι µόνο δεν
προχωράει στον ορισµό της ελληνικής Αποκλει-
στικής Οικονοµικής Ζώνης (ΑΟΖ), αλλά αποφεύ-
γει συστηµατικά να κάνει λόγο γι’ αυτήν και
µιλάει µόνο για την υφαλοκρηπίδα, όπως έγινε
και κατά την τελευταία επίσκεψη του πρωθυ-
πουργού Γ. Παπανδρέου στο Ερζερούµ της
Τουρκίας, φαίνεται πως γίνεται στοχευµένα και
εκ του πονηρού.

Μπορεί η υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΖ, κατά την
τρέχουσα φρασεολογία, να ταυτίζονται γεωγρα-
φικά, όµως η συστηµατική αναφορά στη διπλωµα-
τική γλώσσα µόνο στην υφαλοκρηπίδα σηµαίνει ότι
κάτι θέλουν να κρύψουν. Με άλλα λόγια, σηµαίνει
ότι γίνεται διαπραγµάτευση έξω από τους ισχύο-
ντες κανόνες του διεθνούς δικαίου.

Η µεν υφαλοκρηπίδα αφορά στην εκµετάλ-
λευση του υπεδάφους του θαλάσσιου βυθού των
διεθνών υδάτων, η δε ΑΟΖ αφορά στην εκµετάλ-
λευση όλων των φυσικών πόρων του υπεδάφους,
του βυθού και των υπερκείµενων υδάτων.

Η ισχύουσα Σύµβαση του ΟΗΕ για το ∆ίκαιο
της Θάλασσας του 1982 έχει υιοθετήσει τον όρο
και το περιεχόµενο της ΑΟΖ, που προβλέπει πλήρη
δικαιώµατα ΑΟΖ σε όλα τα κατοικηµένα νησιά και
θέτει σαν όριο για το πλάτος της τα 200 ν. µίλια. Αν
οι αποστάσεις των απέναντι ακτών των χωρών είναι
µικρότερες από τα 400 ν. µίλια (200+200), τότε το
όριο µπαίνει από τη γραµµή της µέσης απόστασης. 

Ήδη, πολλά παράκτια κράτη έχουν ορίσει την
ΑΟΖ, ανάµεσά τους η ΗΠΑ (όρισε το 1983 ζώνη
200 ν. µιλίων) και η Τουρκία, η οποία αν και δεν έχει
προσχωρήσει στη Σύµβαση για το ∆ίκαιο της Θά-
λασσας, έχει οριοθετήσει τη δική της ΑΟΖ στη
Μαύρη Θάλασσα, µε βάση τη µέση απόσταση από
τις ακτές της Ρωσίας, της Ουκρανίας κ.λπ. ∆εν έχει
κάνει το ίδιο όµως και στις νότιες ακτές της στη
Μεσόγειο, γιατί, αν εφάρµοζε την ίδια αρχή, θα
έπρεπε να αποδεχθεί την ΑΟΖ του Καστελόριζου
και της Κύπρου, που κλείνουν την τουρκική ΑΟΖ
προς τη Μεσόγειο.

Όσον αφορά το FIR, σχεδόν ταυτίζεται µε τα
γεωγραφικά του όρια της ΑΟΖ, µε τη διαφορά ότι
το FIR συνιστά αποκλειστική αρµοδιότητα ελέγχου
και ασφάλειας των πτήσεων στον εναέριο χώρο
που είναι πάνω από τα διεθνή ύδατα, η οποία ανα-
τίθεται από το διεθνή οργανισµό αεροπλοMας
(ICAO), ενώ η ΑΟΖ συνιστά κυριαρχικό και κατά
συνέπεια αποκλειστικό δικαίωµα του παράκτιου
κράτους στο θαλάσσιο χώρο των διεθνών υδάτων.

Μέσα από το πρίσµα αυτών των εξελίξεων η
δήλωση του προέδρου της ΕΕΝ Απ. Βεντούρη
που λέει ναι στην συνεκµετάλλευση του Αιγαίου
αλλά µε την προ}πόθεση αυτή να µη αφορά την
ακτοπλοIα, δεν είναι καθόλου τυχαία, όπως δεν
είναι άσχετη µε τις εξελίξεις αυτές και η απελευ-
θέρωση του «καµποτάζ» στην κρουαζιέρα για
πλοία µε σηµαίες εκτός Ε.Ε.

Το προηγούµενο καθεστώς, αυτό του 1958, κα-
θιέρωνε την έννοια της ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙ∆ΑΣ και το δι-
καίωµα εκµετάλλευσης του βυθού από την
παράκτια χώρα µέχρι τα 200 µέτρα βάθος βυθού,
καθώς η τεχνολογία τότε είχε αυτούς τους περιο-
ρισµούς. Καθόλου τυχαίο δεν είναι ότι προ µηνών
ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ Θ.
Πάγκαλος, είχε µιλήσει για ελληνική υφαλοκρη-
πίδα µέχρι τα 200 µέτρα βάθος βυθού.

Συνεπώς, η αναφορά από τον πρωθυπουργό
µόνο στην υφαλοκρηπίδα και στο ενδεχόµενο πα-
ραποµπής του θέµατος της υφαλοκρηπίδας, και
όχι της ΑΟΖ, στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης,
υποκρύπτει τελείως ασύµφορη για την Ελλάδα δια-
πραγµάτευση µε την Τουρκία, έξω από τους κανό-
νες της ισχύουσας Σύµβασης του ΟΗΕ για το
∆ίκαιο της Θάλασσας, στη βάση των «ζωτικών συµ-
φερόντων» της γειτονικής χώρας, όπως αυτά ανα-
φέρονται στη Συµφωνία της Μαδρίτης του 1997. 

Οι εξελίξεις είναι πολύ σοβαρές, οι ανησυχίες
για εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωµάτων δυναµώ-
νουν και η κυβέρνηση δεν διαψεύδει τις δηλώσεις
Τούρκων κυβερνητικών παραγόντων µυστικές δια-
βουλεύσεις, δεν αντιδρά, αλλά αποδέχεται τις
«γκρίζες ζώνες» που επιβάλλει το ΝΑΤΟ στο Αι-
γαίο. Οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν αποδεχτεί τη
ΝΑΤΟ~κή στρατηγική που αντιµετωπίζει το Αιγαίο
ως «κοινό επιχειρησιακό χώρο», καθιστώντας µό-
νιµη την αµφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωµά-
των στην περιοχή Ανατολικά του 25ου µεσηµβρινού. 

Παράλληλα, ορίζονται ΑΟΖ (Ισραήλ, Κύπρος,
Λίβανος, Αίγυπτος) για την εκµετάλλευση κοιτα-
σµάτων φυσικού αερίου.  Η εµπλοκή της χώρας
µας στα σχέδια των ΗΠΑ για τη «νέα» Μέση Ανα-
τολή, η στρατιωτική και ενεργειακή συνεργασία
της χώρας µας µε το Ισραήλ, που σφαγιάζει τους
λαούς της Παλαιστίνης και των γειτονικών χωρών,
δεν είναι άσχετες µε την άρνηση της Λιβύης και
της Αιγύπτου να συµπεριλάβουν τη Γαύδο και το
Καστελόριζο για τον καθορισµό της ΑΟΖ στη Με-
σόγειο.

Ο λαός πρέπει να ανησυχήσει και να τεθεί σε
εγρήγορση, για να αντιµετωπίσει τις επικίνδυνες
εξελίξεις που εγκυµονούν σε βάρος των λαών, σε
βάρος των κυριαρχικών δικαιωµάτων. 

ΑΟΖ - ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙ∆Α - FIR
Το ∆ίκαιο της Θάλασσας και 

οι επικίνδυνες εξελίξεις Η κατάθεση του Σχεδίου Νόµου µε τίτλο
«Σύσταση Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος – Ελ-
ληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις»,
αποκαλύπτει τα σχέδια της κυβέρνησης για την
διάλυση του Λιµενικού Σώµατος και ενσωµά-
τωσης του στα τυχοδιωκτικά σχέδια του ΝΑΤΟ,
της Ευρωπα|κής Ένωσης (άρθρο 5), µέρος
ενός ολοκληρωµένου σχεδίου εξελίσσεται µε
εφιαλτικές επιπτώσεις για την εκχώρηση των
κυριαρχικών δικαιωµάτων της χώρας. 

Επιφέρει την συντριβή του συνόλου των δι-
καιωµάτων των ναυτεργατών, διογκώνοντας
την ανεργία, επιβάλλοντας το καθεστώς του
εργασιακού µεσαίωνα µε την άρση του
Cabotage µετά τα Τουριστικά και στην Ακτο-
πλοία, µε την κατάργηση του 10µηνου δροµο-
λόγησης και στελέχωσης των ακτοπλο|κών
πλοίων, διαλύοντας το ακτοπλο|κό συγκοινω-
νιακό δίκτυο (άρθρο 20).

Στην Αιτιολογική Έκθεση για το άρθρο 20,
θέλοντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις και να
προκαλέσει συγχύσεις αναφέρει ότι:

«Με το άρθρο 20 επιχειρείται ό εναρµονι-
σµός της ισχύουσας νοµοθεσίας µε τον Κανο-
νισµό 3577/92/ΕΚ (Θαλάσσιες Ενδοµεταφορές
– Cabotage) που αφορά στην εφαρµογή της
αρχής της ελευθερίας στην παροχή υπηρεσιών
θαλασσίων ενδοµεταφορών στο εσωτερικό
των Κρατών Μελών (Αριθµός παράβασης
2003/5279) προκειµένου να υπάρξει η οριστική
παύση της προδικαστικής διαδικασίας ή η πα-
ραίτηση της Ευρωπα|κής Επιτροπής κατά τη
διαδικασία της εκδίκασης της υπόθεσης στο
∆ΕΚ. Για το λόγο αυτό τροποποιείται η σχετική
διάταξη του Νόµου ώστε η διαδικασία της απο-
δοχής των δηλώσεων δροµολόγησης να αντι-
κατασταθεί από ένα σύστηµα ανακοίνωσης της
δήλωσης δροµολόγησης του πλοίου µαζί µε τα
δηλωθέντα προγράµµατα εκτέλεσης δροµολο-
γίων, χωρίς να θίγεται η υποχρέωση του πλοι-
οκτήτη που αφορά την εκτέλεση των
δροµολογίων του πλοίου. 

Επίσης προς συµµόρφωση µε το άρθρο 17
της Οδηγίας 2001/25/ΕΚ για το ελάχιστο επί-
πεδο εκπαίδευσης των ναυτικών τροποποιεί-
ται η σχετική διάταξη του Νόµου ώστε το
πιστοποιητικό ελληνοµάθειας να απαιτείται
µόνο από το προσωπικό εκείνο τα καθήκοντα
του οποίου σχετίζονται µε θέµατα ασφαλείας,
όπως για την καθοδήγηση και την παροχή βοή-
θειας προς τους επιβάτες στην περίπτωση κιν-
δύνου.»

Επιβεβαιώνεται ότι η παύση της προδικα-
στικής διαδικασίας και η παραίτηση της Ευρω-
πα|κής Επιτροπής γίνεται µόνο όταν και
εφόσον ικανοποιηθεί το σύνολο των απαιτή-
σεων των εφοπλιστών και της Ευρωπα|κής Επι-
τροπής, µε εργάτες χωρίς δικαιώµατα, να
κάνουν ότι τους λένε, να παίρνουν ότι τους δί-
νουν, να λεηλατούν τις πλουτοπαραγωγικές
πηγές, τους φυσικούς πόρους, να ελέγχουν το
γεωστρατηγικό σταυροδρόµι τριών ηπείρων.

Ενότητα και πάλη ταξική 
αντιµονοπωλιακή - αντι|µπεριαλιστική

…µέχρι και ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ αλλοδαποί
Υλοποιώντας τις εντολές των εφοπλιστών και

τις Ε.Ε. των µονοπωλίων, της συνθήκης του Μά-
αστριχτ για ελευθερία κίνησης κεφαλαίων, υπη-
ρεσιών, εµπορευµάτων και εργαζοµένων, χωρίς
εθνικούς περιορισµούς ή
κοινωνικές δεσµεύσεις, η κυ-
βέρνηση του ΠΑΣΟΚ, προ-
χωρεί στην κατάργηση του
περιοριστικού όρου του
ισχύοντος νοµοθετικού πλαι-
σίου (Π.∆. 12/1993 και Π.∆.
315/1995), που προβλέπει
ότι οι πλοίαρχοι και υποπλοί-
αρχοι πρέπει να έχουν την
ελληνική ιθαγένεια. 

Η µοναδική προ�πόθεση που τίθενται από το
ΣτΕ είναι ότι οι πλοίαρχοι και υποπλοίαρχοι, που
δεν έχουν ελληνική ιθαγένεια, …«πρέπει να υπο-
βάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν επαρκή
γνώση της ελληνικής γλώσσας»! 

Είχαν προηγηθεί δύο καταδικαστικές αποφά-
σεις του ∆ικαστηρίου των Ευρωπα~κών Κοινοτή-
των (∆ΕΚ), ότι η χώρα µας παρέβη τις
υποχρεώσεις του το άρθρου 39 της Συνθήκης
για την ίδρυση της Ευρωπα~κής Κοινότητας,
επειδή διατηρεί στη νοµοθεσία της την απαίτηση
της ελληνικής ιθαγένειας για τη σχετική πρό-
σβαση στις θέσεις του πλοιάρχου και υποπλοι-
άρχου.

Και σε αυτή την αντεργατική επίθεση, η κυ-
βέρνηση του ΠΑΣΟΚ έχει δεδοµένη την στήριξη
όλων των κοµµάτων του ευρωµονόδροµου, της
Ν.∆. η οποία µεταξύ των άλλων µε τον νόµο
3569/2007 περιόρισε σε 4-6 τον αριθµό των ναυ-
τεργατών µε συγκροτηµένα δικαιώµατα στα πο-
ντοπόρα πλοία, του ΛΑ.Ο.Σ., του  ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ
κ.λπ. ευρωλάγνων. 

Ανάλογες ευθύνες, για τους ίδιους λόγους,
φέρει η πλειοψηφία της ΠΝΟ και ειδικότερα η δι-
οίκηση της Ένωσης Πλοιάρχων (ΠΕΠΕΝ), που
δεσµευµένοι στην αντίληψη του «κοινωνικού
εταιρισµού» υπονοµεύουν την οργάνωση της
πάλης των ναυτεργατών για δουλειά µε πλήρη
δικαιώµατα και την βασική αρχή «ίση αµοιβή για
ίση εργασία».

Άρση του καµποτάζ 
και στην ακτοπλο|α

«Άγονες γραµµές» για τους νησιώτες
«Γόνιµες επιδοτήσεις» στους εφοπλιστές

Στις επιλογές του εφοπλιστι-
κού κεφαλαίου και της κυβέρ-

νησης, στις κατευθύνσεις του
αντιλα|κού µνηµονίου 3845/2010
και του αντιασφαλιστικού νόµου
3863/2010, µε χαλκευµένα στοι-
χεία σε βάρος του συνόλου των
δικαιωµάτων των ασφαλισµένων
ναυτεργατών εντάσσεται και ο
προ}πολογισµός του ΝΑΤ για το
2011, τονίζουν σε ανακοίνωσή
τους, 3 Γενάρη 2011, τα ταξικά
σωµατεία ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ
– ΠΕΠΡΝ – ΠΕΣ/ΝΑΤ και επιση-
µαίνουν:

Αποκρύπτουν ότι σ’ όλες τις
κατηγορίες πλοίων επεκτείνεται
και οργιάζει η «µαύρη»         ανα-
σφάλιστη εργασία µε ναυτεργά-
τες χωρίς συγκροτηµένα
δικαιώµατα, ενώ οι  εφοπλιστές,
µε την στήριξη των κυβερνήσεων
ΠΑΣΟΚ – Ν∆, παραβιάζουν ακόµα
και τις µειωµένες οργανικές συν-
θέσεις, µε επανακαταµετρήσεις
πλοίων µειώνουν την χωρητικό-
τητα και την οργανική σύνθεση.

Υπολογίζουν σ’ όλες τις κατη-
γορίες πλοίων αυξήσεις 2% ενώ
είναι γνωστό ότι για το 2010 έχουν
υπογραφεί ΣΣΕ µόνο σε τρείς κα-
τηγορίες πλοίων (Ποντοπόρα µε
1,7% , Μ/Γ-Τ/Ρ µε 2%, Πορθµεία
µε 2% και Ρ/Κ-Ν/Γ).

Επαναβεβαιώνουν ότι έχει λη-
φθεί υπόψη η εφαρµογή των
Ν.3409/2005 και 3569/2007 οι

οποίοι προβλέπουν µείωση των
εσόδων από εισφορές ορισµένων
κατηγοριών πλοίων (κρουαζιερό-
πλοια και ποντοπόρα).

Σκόπιµα δεν συντάσσουν ισο-
λογισµούς (ο τελευταίος είναι για
το 2003), η τελευταία το 2003),
για να καλύπτουν την εφοπλιστική
ασυδοσία, να υπονοµεύουν την
ασφάλιση και πρόνοια των ναυ-
τεργατών, για την διάλυση του
ΝΑΤ και ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, υλοποι-
ώντας τον αντιασφαλιστικό ν.

3863/2010, άρθρα 27 και 31.
Ακόµη και µε τα στοιχεία «µα~-

µού» που ο προ�πολογισµός του
ΝΑΤ–ΚΕΑΝ–ΚΑΑΝ για το 2011 εµ-
φανίζει τεράστιο έλλειµµα ενώ η
κρατική επιχορήγηση αφήνει ακά-
λυπτο µεγάλο µέρος του ελλείµ-

µατος (βλέπε σχετικό πίνακα). Το
µέγεθος της κορο~δίας αποτυπώ-
νεται και µε τη δήλωση: «επιση-
µαίνουµε το γεγονός ότι µετά
την λήξη του Γ’ τριµήνου του
έτους 2011, θα γίνει επανεκτί-
µηση των στοιχείων και ανάλογα
µε την πορεία εξέλιξης του Προ-
}πολογισµού, το οργανικό έλ-
λειµµα θα διαµορφωθεί
αναλόγως».

Τα ταξικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ –
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ – ΠΕΠΡΝ –
ΠΕΣ/ΝΑΤ καλούν όλους τους ναυ-
τεργάτες να συνεχίσουµε τον
αγώνα για Ενιαία Συλλογική Σύµ-
βαση Εργασίας µε ουσιαστικές
αυξήσεις και ίση αµοιβή για ίση
εργασία, για πλήρη κοινωνικοα-
σφαλιστικά και συνδικαλιστικά δι-
καιώµατα, για συντάξεις στο 80%
επί του συνολικού ποσού στο
οποίο γίνονται κρατήσεις, κατώ-
τερη σύνταξη 1.120 ευρώ.

Στη βάση αυτού του διεκδικη-
τικού πλαισίου οργανώνουµε –
συσπειρώνουµε δυνάµεις µέσα
και έξω από τα πλοία, προετοιµά-
ζουµε νέους απεργιακούς αγώνες
µε τις δυνάµεις του ΠΑΜΕ για την
υπεράσπιση και διεκδίκηση των
αιτηµάτων µας ενάντια στην πολι-
τική της ανταγωνιστικότητας και
κερδοφορίας του κεφαλαίου.

Νόµος είναι το δίκιο του εργάτη 
και όχι τα κέρδη του κεφαλαιοκράτη.

ΠΡΟ�ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΑΤ - ΚΕΑΝ - ΚΑΑΝΠΡΟ�ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΑΤ - ΚΕΑΝ - ΚΑΑΝ
Πλαστός, ελλειµµατικός, ακάλυπτος και για το 2011Πλαστός, ελλειµµατικός, ακάλυπτος και για το 2011

Έσοδα ΝΑΤ-ΚΑΑΝ-ΚΕΑΝ  
388.914.121 ευρώ

Έξοδα ΝΑΤ-ΚΑΑΝ-ΚΕΑΝ  
1.703.685.262 ευρώ
Συνολικό έλλειµµα  

1.314.771.141 ευρώ
Κρατική επιχορήγηση 

1.200.000.000 ευρώ
Ακάλυπτο έλλειµµα  
114.771.141 ευρώ

Τα βάρβαρα αντιλα|κά
µέτρα που πάρθηκαν

Τον τελευταίο χρόνο χτυ-
πούν κάθε πλευρά της
ζωής της λα|κής οικογέ-
νειας, µετατρέποντας ακόµη και την
επιβίωση των εργαζοµένων, των συ-
νταξιούχων, των σπουδαστών, των
αυτοαπασχολούµενων σε προνόµιο
και η ανάγκη για λα|κή απάντηση
στην εξαθλίωση γίνεται επιτακτική

ΕΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ

Λα~κές Επιτροπές έχουν στηθεί σε
µια σειρά περιοχές της χώρας, πα-
ρεµβαίνοντας ενάντια στις απολύσεις,
στις περικοπές και τις ελλείψεις στις
υπηρεσίες υγείας, για τους άνεργους,
για να επανασυνδεθεί το ρεύµα και το
νερό σε οικογένειες ανέργων κ.λπ.
Παράλληλα, µαζική ανταπόκριση βρί-
σκει το κάλεσµα του Πανεργατικού
Αγωνιστικού Μετώπου (ΠΑΜΕ), της
Πανελλαδικής Αντιµονοπωλιακής Συ-
σπείρωσης των Επαγγελµατοβιοτε-
χνών (ΠΑΣΕΒΕ), της Παναγροτικής
Αγωνιστικής Συσπείρωσης (ΠΑΣΥ),
του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών
(ΜΑΣ) και της Οµοσπονδίας Γυναικών
Ελλάδας (ΟΓΕ), για δυναµική συντο-
νισµένη δράση ενάντια στα βάρβαρα
αντιλα~κά µέτρα της κυβέρνησης.

Με κεντρικό σύνθηµα «ο πλούτος
παράγεται από το λαό και ανήκει στο
λαό», εργαζόµενοι, συνδικάτα, Γυναι-

κείοι Σύλλογοι, αυτοαπασχολούµενοι,
πραγµατοποίησαν 5 Γενάρη 2011
συµβολικές καταλήψεις τραπεζών σε
όλες τις µεγάλες πόλεις της χώρας,
βροντοφωνάζοντας: «Να πού πηγαί-
νουν τα λεφτά», το κράτος έδωσε
στις τράπεζες 55 δισ. ευρώ, έχουν
στη διάθεσή τους 60 δισ. ευρώ από
την ΕΕ.

Με σύνθηµα «είναι δικαίωµά µας
και υπάρχουν όλες οι δυνατότητες
να έχουµε δηµόσιες, σύγχρονες,
φθηνές συγκοινωνίες και δωρεάν,
σύγχρονους και ασφαλείς αυτοκινη-
τόδροµους», την Παρασκευή 14 Γε-
νάρη, ανέβασαν τις µπάρες σε 21
διόδια σε όλη τη χώρα, και δεκάδες
οδηγοί ανταποκρίθηκαν µε ενθουσια-
σµό και περνούσαν χωρίς να πληρώ-
νουν το βαρύ χαράτσι. 

Mε σύνθηµα «δεν πληρώνω εισι-
τήριο - απαιτώ καµιά αύξηση στα
εισιτήρια», µαθητές, φοιτητές, προ-
χώρησαν 25-26 Γενάρη σφράγισαν τα
µηχανήµατα ακύρωσης εισιτηρίων
στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Ταυτόχρονα 25-26 Γενάρη απέ-
κλεισαν τους µηχανισµούς είσπρα-
ξης στα δηµόσια νοσοκοµεία
καλώντας τους εργαζόµενους και
ασθενείς, να αρνηθούν να καταβάλ-
λουν από τον ελάχιστο µισθό τους ή

σύνταξη τα χαράτσια
των 5 ευρώ που επιβάλ-
λει η αντιλα~κή πολιτική
και στον τοµέα της
Υγείας και να παλέψουν

για αποκλειστικά δηµόσιο και δωρεάν
σύστηµα Υγείας - Πρόνοιας, µε πλήρη
κρατική χρηµατοδότηση, που θα εξα-
σφαλίζει µόνιµη, σταθερή εργασία, µε
πλήρη δικαιώµατα στους εργαζόµε-
νους και θα καλύπτει τις λα~κές ανά-
γκες για υψηλού επιπέδου υπηρεσίες
Υγείας.

ΣΤΗ ΛΑ`ΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Η ∆ΙΕΞΟ∆ΟΣ

Απαραίτητη προ}πόθεση για να
προχωρήσει η λα|κή οργάνωση είναι
το ξεπέρασµα του κυβερνητικού και
εργοδοτικού συνδικαλισµού και των
πολιτικών δυνάµεων, που  έχουν
αναλάβει το ρόλο είτε να εµποδί-
σουν τη λα|κή οργάνωση και παρέµ-
βαση, είτε να την προσανατολίσουν
στην αλλαγή µιας κυβέρνησης ή
ενός υπουργού, στην αλλαγή της
διαχείρισης του καπιταλισµού. 

Ο εργαζόµενος λαός, οι άνεργοι,
οι νέοι θα πάρουν την κατάσταση
στα χέρια τους στο βαθµό που θα
συνειδητοποιούν τη δύναµή τους, το
δίκιο τους, ως πλειοψηφικό τµήµα
της κοινωνίας που παράγει τα πάντα
µε τα χέρια και το µυαλό και ζει διαρ-
κώς χειρότερα επειδή έτσι προστά-
ζει η οικονοµία και η εξουσία των
µονοπωλίων.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
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