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Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
Ε.Ν. της Ναυτεργατικής Συνδικαλιστικής
Κίνησης πραγµατοποίησε σύσκεψη – συ-
νεδρίαση ενόψει των αρχαιρεσιών  του
σωµατείου καθώς και των εξελίξεων που
διαµορφώνονται σε βάρος των δικαιω-
µάτων των Μαγείρων, των ναυτεργατών.

Σε ανακοίνωση της αναφέρει: Η νέα
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ µαζί µε τους
εφοπλιστές και τους άλλους εκπροσώ-
πους του κεφαλαίου, δεν δίνουν κανένα
περιθώριο και ετοιµάζονται µε µεγαλύ-
τερη σφοδρότητα να χτυπήσουν εργα-
σιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα των
ναυτεργατών, των εργαζοµένων, συνεχί-
ζοντας την πολιτική της Νέας ∆ηµοκρα-
τίας, επιχειρώντας να τους φορτώσουν
τα βάρη της κρίσης.

Ο κλάδος των Μαγείρων όλο το
προηγούµενο διάστηµα δέχθηκε αλλε-
πάλληλα χτυπήµατα από τις µειώσεις
των οργανικών συνθέσεων στην ποντο-

πόρο ναυτιλία µε τις εγκριτικές πράξεις,
από τις ειδικές µειωµένες συνθέσεις σε
όλες τις κατηγορίες πλοίων, από τις πα-
ραβιάσεις του 10µηνου επάνδρωσης
στα Ακτοπλο�κά πλοία.

Σήµερα γίνεται ο πρώτος στόχος σε
µια γενικευµένη επίθεση των εφοπλι-
στών για τον αφανισµό των ναυτεργα-
τών µε συγκροτηµένα δικαιώµατα και
αντικατάστασης τους µε χαµηλόµι-
σθους, χωρίς Συλλογικές Συµβάσεις Ερ-
γασίας και κοινωνικοασφαλιστικά
δικαιώµατα, χωρίς συνδικαλιστική εκ-
προσώπηση.

Χωρίς κανένα δισταγµό οι εφοπλι-
στές απαιτούν να καταργηθούν οι Γενι-
κές Υπηρεσίες του πλοίου από την
οργανική σύνθεση γιατί λένε ότι «δεν
είναι επαγγελµατίες ναυτεργάτες» και
ότι πρέπει να διαγραφούν ακόµα και από
τα µητρώα του ΝΑΤ, δήθεν για να ωφε-
ληθούν τα ασφαλιστικά ταµεία.

ΑΑΡΡΧΧΑΑΙΙΡΡΕΕΣΣΙΙΕΕΣΣ  ΜΜΑΑΓΓΕΕΙΙΡΡΩΩΝΝ
Όλοι στη Γ.Σ. της ΠΕΕΜΕΝ 16 Νοέµβρη
για την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

Η εκλογική αναµέτρηση αποτελεί πλέον παρελθόν, τα αποτελέσµατα όµως
αυτής της πολιτικής µάχης συνεχίζουν να επιδρούν στην καθηµερινή ζωή όλων
των εργαζοµένων. Για το πώς κρίνει το εκλογικό αποτέλεσµα το ΚΚΕ και τις µε-
τεκλογικές εξελίξεις παραθέτουµε αποσπάσµατα από την οµιλία, στη Χαλκίδα 21
Οκτώβρη 2009, του ναυτεργάτη Γιώργου Μαρίνου, µέλους του ΠΓ της ΚΕ του
Κόµµατος και επανεκλεγέντα βουλευτή Ευβοίας: 

Πώς εκτιµά το Κόµµα µας, το ΚΚΕ, το αποτέλεσµα; 
Το αποτέλεσµα είναι αναντίστοιχο σε σχέση µε τις θετικές διεργασίες που γί-

νονται µέσα στο λαό, είναι αναντίστοιχο µε το κύρος και την εκτίµηση που έχουν
για το ΚΚΕ πλατιές εργατικές - λα�κές δυνάµεις. Αλλά αυτές οι θετικές διεργασίες
είναι ποιοτικός δείκτης που δείχνει ότι παρότι η σκέψη χιλιάδων εργαζοµένων δεν
έφτασε µέχρι του σηµείου της επιλογής του ΚΚΕ, περιέχει στοιχεία αποδοχής των
θέσεων του Κόµµατος, θετική εκτίµηση για τη δράση του, κατανόηση της πραγ-
µατικότητας που λέει ότι ΠΑΣΟΚ και Ν∆ κινούνται στην ίδια κατεύθυνση, ακολου-
θούν την ίδια πορεία στο NATO και στην Ευρωπα�κή ένωση, υπηρετούν τα
συµφέροντα της πλουτοκρατίας.

Τι κάνει ο αντίπαλος; 
Κρίνει µε τη δική του στρατηγική, µε

τους δικούς του στόχους, εκτιµώντας µε
ταξικό κριτήριο ότι το ΚΚΕ µπαίνει εµπόδιο
στο κεφάλαιο, στους στόχους του, στην
αντιλα�κή πολιτική. Εποµένως, πρέπει να το
χτυπήσει µε όλα τα µέσα. Να το χτυπήσει
µε ψέµατα, να το συκοφαντήσει, να περά-
σει τις επιθυµίες του ως πραγµατικότητα
και να επιδράσει ακόµα και στις γραµµές
του Κόµµατος, στους φίλους, στους ψηφο-
φόρους του, στις λα�κές δυνάµεις. Γι’ αυτό
επέλεξε τον εξής δρόµο: Παρουσιάζει το
αποτέλεσµα σαν ήττα του ΚΚΕ και χρησι-
µοποιεί αυτή τη θέση σαν αξίωµα για να
τεκµηριώσει ψευδώς ότι το ΚΚΕ έχει πρό-
βληµα.

Γιατί επιτίθεται ο αντίπαλος; Τι παίρνει υπόψη του; 
Ότι η πολιτική, η πάλη του ΚΚΕ πιάνουν τόπο, είναι η κινητήρια δύναµη της

λα�κής αντίστασης, του διεκδικητικού αγώνα. ∆εν µπορούν να καταπιούν ότι ένα
επαναστατικό κόµµα, που αντιπαλεύει το εκµεταλλευτικό σύστηµα, τις ιµπεριαλι-
στικές ενώσεις και την αντιλα�κή πολιτική, είναι τρίτη δύναµη στο κοινοβούλιο,
αποκαλύπτει, εµποδίζει αντιλα�κά µέτρα, τροφοδοτεί θετικές διεργασίες µέσα στο
λαό. 

Η αστική τάξη, οι πολιτικοί της εκπρόσωποι, οι αντικοµµουνιστές ανησυχούν
από την πάλη του ΚΚΕ γιατί εκτιµούν την αδυναµία του συστήµατος να ικανοποι-
ήσει τις λα�κές ανάγκες. Φοβούνται την πάλη του ΚΚΕ στις συνθήκες της κρίσης
που χειροτερεύει την κατάσταση της εργατικής τάξης, των λα�κών στρωµάτων.
Φοβούνται το ξεπέρασµα των ψεύτικων διληµµάτων, της µοιρολατρίας, την επι-
τάχυνση των αλλαγών στις εργατικές - λα�κές συνειδήσεις σε συνδυασµό µε την
ανασύνταξη του εργατικού κινήµατος.

Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ θα χρησιµοποιήσει όλα τα µέσα για να επιβάλει στη
σκέψη του λαού τον καπιταλιστικό δρόµο ανάπτυξης και την αντιλαdκή πολιτική
σαν το µοναδικό δρόµο και για το κεφάλαιο και για την εργασία. Επιδιώκει να
κάνει συνένοχη την εργατική τάξη, να κάνει συνένοχο το λαό. Γι’ αυτό εκβιάζει
και επιχειρεί να περάσει ότι η άρνηση της καπιταλιστικής οικονοµίας, η ενα-
ντίωση στην εκµετάλλευση και η πάλη για την κατάργησή της είναι κολάσιµη
πράξη, είναι αντιδηµοκρατική µεθόδευση.

Πρόκειται για φυσιολογική στάση των απολογητών του συστήµατος, των εκ-
προσώπων της πλουτοκρατίας και των ιµπεριαλιστικών ενώσεων. Υπερασπίζονται,
µαζί µε τους εφοπλιστές, τους βιοµηχάνους, τους τραπεζίτες, το καπιταλιστικό
σύστηµα. Την εξουσία του κεφαλαίου και τη διατήρηση της καπιταλιστικής ιδιο-
κτησίας στα µέσα παραγωγής, στις πηγές του πλούτου.

Τι έφερε αυτό το σύστηµα, αυτός ο δρόµος ανάπτυξης στους εργαζόµε-
νους, στο λαό;

Έφερε, φέρνει και θα φέρνει ανεργία, όπως γίνεται σε όλο τον καπιταλιστικό
κόσµο γιατί η ανάπτυξη στηρίζεται στο κέρδος των καπιταλιστών και η αναρχία
είναι στο µεδούλι του συστήµατος. Έφερε, φέρνει και θα φέρνει φτώχεια, σηµα-
δεύεται και θα σηµαδεύεται από τους χαµηλούς µισθούς και συντάξεις, από την
αντιµετώπιση της Υγείας, της Παιδείας, της Πρόνοιας σαν εµπορεύµατος.

Είναι η βάση των οικονοµικών κρίσεων και των ιµπεριαλιστικών πολέµων. Αυτή
είναι η αστική δηµοκρατία, αυτός είναι ο αστικός κοινοβουλευτισµός. Έχει ταξικό
χαρακτήρα και αποτελεί µηχανή εκµετάλλευσης και καταπίεσης της εργατικής
τάξης από την αστική τάξη, µηχανή καταστολής των εργαζοµένων από µια χούφτα
καπιταλιστές.

Η πρόταση του ΚΚΕ στηρίζεται στην ικανοποίηση των λαdκών αναγκών,
αυτές συµπυκνώνει, αυτές εκφράζει, αυτές είναι το κριτήριο, το κίνητρο της
ανάπτυξης που υπερασπίζεται. Ανάπτυξη προς όφελος των πολλών, αυτών που
παράγουν τον πλούτο και τους ανήκει, όχι ανάπτυξη προς όφελος των παρασί-
των, που ζούνε στα παλάτια, καταληστεύοντας το λαό.

Ανάπτυξη που θα στηρίζεται στην κοινωνική ιδιοκτησία στα µέσα παραγωγής
και στον κεντρικό σχεδιασµό γιατί αυτή η ανάπτυξη µπορεί να εξασφαλίσει το δι-
καίωµα στην πλήρη - σταθερή εργασία, µισθό - σύνταξη, κοινωνικές υπηρεσίες,
µόρφωση, πολιτισµό, αθλητισµό, εξασφάλιση όλων των µέσων που επιτρέπουν να
ζούνε η εργατική τάξη, τα λα�κά στρώµατα χωρίς ανασφάλεια και αγωνία για την
επόµενη µέρα. 

Υπάρχει πείρα. Η συκοφαντία του Σοσιαλισµού δεν µπορεί να διαγράψει τις
κατακτήσεις, τα επιτεύγµατα. Μελετάµε και διδασκόµαστε από αυτή την πείρα,
συνεχίζοντας τον αγώνα µας, µε πίστη στην εργατική τάξη, µε αφοσίωση στο Κοµ-
µουνιστικό Κόµµα και στη στρατηγική του, µε εµπιστοσύνη στις λα�κές δυνάµεις.
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ΜΕ ΤΟΛΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΛΑGΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ 

Η Γραµµατεία της Ν.Σ.Κ ανέφερε στην εισήγηση της µεταξύ άλλων ότι:
Στις προγραµµατικές της δηλώσεις η νέα κυβέρνηση του

ΠΑΣΟΚ, επικαλούµενη ότι βρισκόµαστε σε «κατάσταση έκτακτης
ανάγκης», έστειλε σαφέστατο µήνυµα ότι οι εργαζόµενοι, τα λα�κά
στρώµατα, θα επωµιστούν τις επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης,
ξεκαθάρισε προκλητικά ότι «αυτό πρέπει να το αντιληφθούν όλοι»
και µε απειλές για την υλοποίηση των νέων αντιλα�κών µέτρων ότι
«δεν θα επιτρέψουµε σε κανέναν που εξυπηρετεί ιδιοτελή ή συντε-
χνιακά συµφέροντα να σταθεί εµπόδιο στις µεγάλες αλλαγές που
ζητούν οι Έλληνες πολίτες».

Η Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Λ.
Κατσέλη σε συνάντηση µε την Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΝΟ µε
τρόπο σαφή, ρητό και κατηγορηµατικό υπογράµµισε ότι όλα τα
ασφαλιστικά ταµεία έχουν διαχειριστική – δηµοσιονοµική αταξία
όπως και το ΝΑΤ, δηλώνοντας «ότι δεν θα είσαστε χειρότερα εάν
πάτε στο ΙΚΑ».

Ταυτόχρονα φοροαπαλλαγές, εισφοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις,
προνόµια για το εφοπλιστικό κεφάλαιο για την ενίσχυση της κερδο-
φορίας του που δεν διστάζει στην ακόρεστη δίψα του για κέρδη να
απαιτεί διαρκώς νέα προνόµια.

Χαρακτηριστικό είναι ότι µόνο από τρεις ναυτιλιακές εταιρείες
(G.A.FERRIES – SAOS – KALLISTI) είναι εκτός ακτοπλο�κού δικτύου
20 πλοία, που αντιστοιχεί σε ηµερήσια µετακίνηση επιβατών µιας µι-
κρής πολιτείας 10.000 ατόµων. Οι παραπάνω ναυτιλιακές εταιρείες
πέταξαν στο δρόµο πάνω από 1500 εργαζόµενους, απλήρωτους,
οφείλοντας τεράστια ποσά στα ταµεία κοινωνικής ασφάλισης.

Στο ΝΑΤ η GA FERRIES οφείλει 6.000.000ευρώ σε ΚΑΕΟ,
700.000ευρώ σε εισφορές και 750.000ευρώ, παρά την εκχώρηση
δεν αποδίδονται στο ΝΑΤ, λόγω φορολογικών και άλλων εκκρεµο-
τήτων της εταιρείας. 

Η KALLISTI FERRIES οφείλει 2.000.000ευρώ σε ασφαλιστικές
εισφορές.

Η SAOS 5.000.000 ΕΥΡΩ, παρά την εκχώρηση δεν αποδίδονται
στο ΝΑΤ λόγω φορολογικών και άλλων εκκρεµοτήτων της εταιρείας.

Στην ακτοπλοQα παραµένουν εγκαταλελειµµένοι, απλήρωτοι οι
ναυτεργάτες της GA FERRIES, στις υπόλοιπες ακτοπλο�κές εται-
ρείες µειώνονται οι οργανικές συνθέσεις, οι θέσεις εργασίας, εντα-
τικοποιείται η εργασία, παρατείνεται ο χρόνος ακινησίας των
πλοίων. Οι εφοπλιστές κλιµακώνουν τώρα την επίθεση τους επιδιώ-
κοντας την επέκταση της «µαύρης», ανασφάλιστης εργασίας και
στην ακτοπλοία. 

Οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ µε τον µεγαλοµέτοχο GRIMALDI, ανατρέπουν το
εργασιακό STATUS µε το Ε/Γ- Ο/Γ πλοίο «CRUISE EUROPA» στην
Πάτρα, ενώ χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις της Ένωσης
Επιχειρήσεων ΑκτοπλοQας (15-10-2009) ότι: «το σήµερα ισχύον
καθεστώς του Ε/Γ-Ο/Γ «CRUISE EUROPA», µας βρίσκει
σύµφωνους. Ή όλοι ή κανένας!! Ή είµαστε ίσοι ως ευρωπαίοι στις
υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα ή όχι!!», που πυροδοτεί γενικότερες
εξελίξεις και ανακατατάξεις σε όλα τα επιβατηγά πλοία.

Η πολιτική των κυβερνήσεων της Ευρωπα�κής Ένωσης επιβάλλει
και προωθεί να αµείβονται οι ναυτεργάτες µε µισθό της χώρας που
προέρχονται και µε ατοµικές συµβάσεις.

Στα υπόλοιπα πλοία της γραµµής Πάτρα-Ιταλία µε τις ειδικές
µειωµένες οργανικές συνθέσεις, την εντατικοποίηση της εργασίας,
παραβιάζεται η ∆ιεθνής Σύµβαση 180, η ΣΣΕ, υπονοµεύεται η
ασφάλεια, ενώ εργάζονται µε την µέθοδο των υπεράριθµων 37
χαµηλόµισθοι, ανασφάλιστοι χωρίς συνδικαλιστικά δικαιώµατα
ναυτεργάτες.

Παρόµοιες συνθήκες και στα RO/RO πλοία της γραµµής Κόρινθο
– Ιταλία, να εργάζονται στα 3 πλοία υπό Ελληνική σηµαία 37
ναυτεργάτες χωρίς συγκροτηµένα δικαιώµατα, ενώ στο υπό Ιταλική

σηµαία πλοίο υπάρχουν 19 Ιταλοί, 9 Φιλιππινέζοι και 2 Ρουµάνοι.
Καλέσαµε τους ναυτεργάτες στην Πάτρα, να βρίσκονται σε

αγωνιστική επιφυλακή για απεργιακές κινητοποιήσεις, ενώ στείλαµε
ένα πρώτο µήνυµα αντίστασης στην εταιρεία GRIMALDI, µε την
καθυστέρηση κατά 1 ώρα του πρώτου απόπλου του πλοίου, µε την
συµπαράσταση ναυτεργατών και των δυνάµεων του ΠΑΜΕ.

Να αποµονωθούν, να ανατραπούν οι δυνάµεις του κυβερνητικού
– εργοδοτικού συνδικαλισµού, του ταξικού συµβιβασµού, να φύγει η
συνδικαλιστική σαβούρα, που καλλιεργεί την ιδιώτευση, την
αποµόνωση, την απογοήτευση, την παθητικότητα, την τροµοκρατία,
µαζί µε τους πολιτικούς εκπροσώπους του κεφαλαίου.

Προχωράµε στην συγκρότηση Επιτροπής Ανέργων που θα
συντονίζει όλη την δουλειά µε τους άνεργους ναυτεργάτες.

Η Ναυτεργατική Συνδικαλιστική Κίνηση θα πρωτοστατήσει µε τις
δυνάµεις της στην κήρυξη απεργιακού αγώνα και  καλούµε τους
ναυτεργάτες, να απαιτήσουν την συνεδρίαση των συνδικαλιστικών
οργάνων των σωµατείων τους και της Εκτελεστικής Επιτροπής της
ΠΝΟ, παραµερίζοντας τις δυνάµεις του κυβερνητικού – εργοδοτικού
συνδικαλισµού και επιβάλλοντας αποφάσεις στο δρόµο οργάνωσης
και ανάπτυξης απεργιακών αγώνων.Αυτή είναι η µόνη απάντηση
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Συνέχεια στη σελ. 2

Τα διοικητικά συµβούλια των ναυτεργατικών σωµατείων ΠΕΜΕΝ-
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, πραγµατοποίησαν στις 29 και 30 Οκτώβρη, έκτακτες
συνεδριάσεις µε την συµµετοχή ναυτεργατών.

Εκτίµησαν τα οξυµµένα προβλήµατα που διαµορφώνονται σε βάρος
των ναυτεργατών, των εργαζοµένων, αποτέλεσµα της πολιτικής της
ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου που εφαρµόζουν οι µέχρι σήµερα
κυβερνήσεις, µε τις κατευθύνσεις της ΕυρωπαMκής Ένωσης.

Αποφάσισαν της αποστολή εξωδίκων για απεργιακό αγώνα, διατυ-
πώνοντας τις συνθήκες που διαµορφώνονται µε τον αφανισµό των ναυ-
τεργατών µε συγκροτηµένα δικαιώµατα, τις κοινωνικοασφαλιστικές
ανατροπές, προβάλλουν το διεκδικητικό πλαίσιο αιτηµάτων για τις ΣΣΕ
του 2010 και τις θέσεις της επιτροπής άνεργων ναυτεργατών.

Καλούν τους ναυτεργάτες όλων των ειδικοτήτων σε αγωνιστική επι-
φυλακή, να συµβάλουν αποφασιστικά στην κατεύθυνση ανάπτυξης πο-
λύµορφων αγωνιστικών και απεργιακών κινητοποιήσεων για την
υπεράσπιση και διεύρυνση των δικαιωµάτων µας, κόντρα στην πολιτική
του εφοπλιστικού κεφαλαίου των εκπροσώπων του και της Ε.Ε, που
έχουν επιβάλει σε στεριά και θάλασσα καθεστώς σύγχρονης γαλέρας,
εργασιακού µεσαίωνα.

Οι διοικήσεις των σωµατείων ΠΕΜΕΝ-ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, καθόρισαν
πρόγραµµα δράσης µε περιοδείες σε λιµάνια και ναυτότοπους, για την
οργάνωση-συσπείρωση-προετοιµασία του απεργιακού αγώνα.

ΠΕΜΕΝ ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ 
ΑΠΟΦΑΣH ΓΙΑ ΑΠΕΡΓΙΑ

Η Ναυτεργατική Συνδικαλιστική Κίνηση (Ν.Σ.Κ) πραγµατοποίησε σύσκεψη στις 22-10-09, για την οργάνωση-
συσπείρωση των ναυτεργατών, να δυναµώσει το µέτωπο των ταξικών δυνάµεων, των δυνάµεων του ΠΑΜΕ,
αναδεικνύοντας την ανάγκη για την ανάπτυξη απεργιακών αγώνων, κόντρα στην πολιτική του εφοπλιστικού κεφαλαίου
και της Ε.Ε, που έχει επιβάλει σε στεριά και θάλασσα καθεστώς σύγχρονης γαλέρας, εργασιακού µεσαίωνα.

Μπλόκο στους καταπέλτες του «CRUISE EUROPA» 15 Οκτώβρη 2009

Την Β’ Τακτική Γενική Συνέλευση τους
πραγµατοποιούν οι Μηχανικοί της ΠΕΜΕΝ,
στις 26 Νοέµβρη 2009 στις 10:30 στα γρα-
φεία του σωµατείου.  

Σε ανακοίνωση της η διοίκηση καλεί σε
συµµετοχή των Μηχανικών. Η συλλογική πα-
ρέµβαση τους και σκέψη αποκτά ιδιαίτερη
βαρύτητα, επιβάλλεται να αποτελέσει σε
αυτές τις συνθήκες καθοριστικό ρόλο, για
την καλύτερη οργάνωση, τον καθορισµό της
δράσης  µε πολύµορφες αγωνιστικές και
απεργιακές κινητοποιήσεις, για την υπερά-
σπιση των δικαιωµάτων, την διεκδίκηση των
αιτηµάτων.

Η Γενική Συνέλευση των Μηχανικών, γί-
νεται σε περίοδο οικονοµικής κρίσης, µε
ένταση της επίθεσης του κεφαλαίου και των
εκπροσώπων του σε βάρος των δικαιωµάτων
των ναυτεργατών, των εργαζοµένων.

Η νέα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ συνεχίζει
την ίδια αντιλα�κή πολιτική της Ν.∆, προκλη-
τικά καλούνται οι εργαζόµενοι ως συνυπεύ-
θυνοι να επωµιστούν τις συνέπειες «της
κατάστασης έκτακτης ανάγκης»

Σε όλη την Ευρώπη και στην χώρα µας,
µε ιδιαίτερη ένταση στην ποντοπόρο και την
κρουαζιέρα, αφανίζονται οι ναυτεργάτες µε
συγκροτηµένα δικαιώµατα. 

Αυτή την περίοδο οι εφοπλιστές απροκά-
λυπτα επιχειρούν την επέκταση αυτή της κα-
τάστασης  στα πλοία της Πάτρας, Κορίνθου,
Ηγουµενίτσας, ενώ στην ίδια κατεύθυνση
είναι και οι επιστολές της Ένωσης Επιχειρή-
σεων ΑκτοπλοQας απαιτώντας τα ίδια προνό-
µια.

Η νέα υπουργός σε κοινή ρότα µε τους

εφοπλιστές αποδέχονται την ένταξη του ΝΑΤ
στο ΙΚΑ, µε πρόσχηµα την διαχειριστική και
δηµοσιονοµική «αταξία», για να προωθηθούν
οι ανατροπές στα κοινωνικοασφαλιστικά δι-
καιώµατα µας.

Αποκρύπτουν ότι για την «αταξία» του
ΝΑΤ, είναι συνυπεύθυνοι οι µέχρι σήµερα κυ-
βερνήσεις και το εφοπλιστικό κεφάλαιο, µε
τον αφανισµό των ναυτεργατών µε συγκρο-
τηµένα δικαιώµατα, την «µαύρη» ανασφάλι-
στη εργασία, τις εισφοροαπαλλαγές των
εφοπλιστών, ενώ προ�πολογισµοί-ισολογι-
σµοί δεν γίνονται για να καλύπτεται η εφο-
πλιστική ασυδοσία.

Η κατάσταση στην ναυτική εκπαίδευση-
µετεκπαίδευση παρουσιάζει εκφυλιστικά φαι-
νόµενα διάλυσης, µε επικίνδυνες κτηριακές
υποδοµές, ελλείψεις σε καθηγητές-υλικοτε-
χνική υποδοµή, αφανισµό των ναυτοδιδα-
σκάλων, εµπόδια στα εκπαιδευτικά ταξίδια.

Από τις εξελίξεις ένα καθοριστικό ερώ-
τηµα προκύπτει και πρέπει να απαντηθεί από
τον κάθε ναυτεργάτη, συνταξιούχο, σπουδα-

στή «ή αγωνιζόµαστε ή επιβάλουν τον ερ-
γασιακό µεσαίωνα και συνθήκες εργασίας
σύγχρονης γαλέρας».

Κανένα δικαίωµα δεν µας χαρίστηκε
µέχρι σήµερα, µε τους αγώνες µας τα
έχουµε κατακτήσει κόντρα στην πολιτική της
ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας του κε-
φαλαίου.

Η διαχρονική αντιναυτεργατική – αντι-
λα�κή πολιτική  στερεί από τους εργαζόµε-
νους τον πλούτο που παράγουν, τον
εκµεταλλεύονται και τον έχουν συσσωρεύσει
οι εφοπλιστές και καπιταλιστές, συνειδητά οι
πολιτικές και συνδικαλιστικές δυνάµεις που
τους υπηρετούν οργανώνουν και επιβάλλουν
την βία κάθε µορφής µέσα και έξω από το κα-
ράβι, µέσα από τα σωµατεία και την κοινω-
νική ζωή γενικότερα.

Οι αντιλήψεις «µακριά από τα συνδικάτα
και τα σωµατεία, όλοι πουληµένοι είναι», υπη-
ρετούν τις δυνάµεις του κεφαλαίου για να
διατηρούν την κυριαρχία τους, να παραµένει
ανοργάνωτος, στον φόβο και την  αποµό-
νωση ο εργαζόµενος, να επιτίθενται µε µε-
γαλύτερη ένταση στα δικαιώµατα του. Η
εργατική και συνδικαλιστική αριστοκρατία,
µε το δουλεµπορικό κύκλωµα, µαζί µε τους
εφοπλιστές, για να αυξάνουν το «µαύρο»
χρήµα,  θέλουν ναυτεργάτες χωρίς δικαιώ-
µατα, µακριά από τα σωµατεία.

Η οργανωµένη, συλλογική παρέµβαση
των εργαζοµένων µέσα από τα σωµατεία
ήταν κατάκτηση των ίδιων, τους ένωσε το
συµφέρον της τάξης τους  ενάντια στα συµ-
φέροντα και την πολιτική των εφοπλιστών,
του κεφαλαίου, της αστικής τάξης. 

26 Noέµβρη 2009

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΕΜΕΝ

Μαχητικά-δυναµικά ενάντια
στην πολιτική των εφοπλιστών 

και των εκπροσώπων του



ΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΝ2 Οκτώβρης 2009

Από τη σύνταξη γίνεται γνωστό 
ότι η ύλη του παρόντος φύλλου

έκλεισε στις 30/10/09

ΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΝ
ΜΗΝΙΑΙΑ

ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
Ιδιοκτησία του Συλλόγου 

Ναυτεργατικής
Συνδικαλιστικής Κίνησης

Υπεύθυνος σύµφωνα µε το νόµο:
Εκδότης: ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Περικλέους 5Α, ΠΕΙΡΑΙΑ

Υπεύθυνος Τυπογραφείου:
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ

Μπουµπουλίνας 19, Πειραιά
Τηλ.: 210 4170479

Συνδροµές
Εσωτερικού ετήσια  Ευρώ 10
Εξωτερικού ετήσια  Ευρώ 50

Ο θάνατος ενός ναυτεργάτη, που συνέχιζε να µπαρκάρει αν και κό-
ντευε στα 80 του χρόνια, είναι το αποτέλεσµα του ναυαγίου, που ση-
µειώθηκε ανήµερα των εκλογών 4 του Οκτώβρη 2009 στο θαλάσσιο
χώρο των Κυκλάδων. 

Το ελληνικό Φ/Γ πλοίο «ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΙΧΑΛΗΣ» µε 9µελές πλήρωµα,
λίγο µετά τις 4 π.µ. συγκρούστηκε µε το υπό σηµαία Μάλτας Φ/Γ πλοίο
«ΣΑΝΤΑΝΑ» και µέσα σε λίγα λεπτά βυθίστηκε. Λίγο πριν, οι ναυτεργά-
τες πρόλαβαν να το εγκαταλείψουν, ενώ λίγο αργότερα το παραπλέον
πλοίο «Άλφα Ντράγκον» περισυνέλεξε µόνο τους 8 ναυτεργάτες. 

Ο ένατος, ο 78χρονος Νικόλαος ∆ρόσος, πατέρας ενός παιδιού,
που δούλευε ως µάγειρας στο «ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΙΧΑΛΗΣ», βρέθηκε νεκρός
στις 7 π.µ. από το πλοίο της γραµµής «Παναγία Σουµελά».

Τα µέχρι τώρα στοιχεία καταγράφουν την ασυδοσία των εφοπλι-
στών και τους µεγάλους κινδύνους που διατρέχει στη θάλασσα η αν-
θρώπινη ζωή. Το ελληνικό πλοίο «ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΙΧΑΛΗΣ» ήταν
κατασκευής του 1973, δηλαδή ήταν ... 36 χρονών και ανήκει στη ναυτι-
λιακή εταιρεία «ΕΛΕΥΣΙΣ ΝΕ» που έχει έδρα τον Πειραιά ενώ ως υπεύ-
θυνος της εταιρείας εµφανίζεται κάποιος Μπονάνος. 

Το τραγικό αυτό γεγονός, που «ξέφυγε» από τα αστικά ΜΜΕ, ανα-
δεικνύει όχι µόνο τις απειλές που αντιµετωπίζει καθηµερινά η ζωή και η
ασφάλεια των ναυτεργατών και όλων των εργαζοµένων στους τόπους
δουλειάς αλλά και τι «ασκούς του Αιόλου» ανοίγει η «ενεργός γήρανση»
που προωθούν από κοινού ΕΕ – ΠΑΣΟΚ – Ν∆.

Ποταµόπλοιο, που µετέφερε δεκάδες επιβάτες, στη συµβολή των
ποταµών Ινζία και Κουίλου της επαρχίας Μπαντούνου του Κονγκό,
βυθίσθηκε 03-10-09 προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 50 αν-
θρώπων.
Τουλάχιστον 50 άνθρωποι, στην πλειοψηφία τους γυναίκες και παι-
διά, έχασαν τη ζωή τους όταν πλοιάριο, που µετέφερε 75 επιβάτες,
βυθίστηκε 28-09-09 κατά τη διάρκεια θύελλας στην ανατολική Ινδία. 
Χωρίς τις αισθήσεις του βρέθηκε 25χρονος αλλοδαπός, 19-09-09,
πάνω στο Ε/Γ – Τ/Ρ πλοίο «ΑΞΙΠΙΤΕΡ» στο Παλαιρό της Αιτωλοα-
καρνανίας. Μεταφέρθηκε στο Κ.Υ. Βόνιτσας όπου διαπιστώθηκε ο
θάνατος του. 
48χρονος, φύλακας στο µε σηµαία Λιβερίας παροπλισµένο στην
Ελευσίνα RO-RO πλοίο «HYUNDAI 108», βρέθηκε νεκρός στην κα-
µπίνα του, 17-09-09. Η σορός του µεταφέρθηκε µε ασθενοφόρο του
ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκοµείο για νεκροψία –νεκροτοµή.
Οκτώ νεκροί και εννιά διασωθέντες περισυλέγησαν, 27-10-09, στη
θαλάσσια περιοχή Κόρακας της Λέσβου, µετά από πρόσκρουση στα
βράχια ταχύπλοου σκάφους, που τους µετέφερε από την Τουρκία.
Επίσης διεσώθη και συνελήφθη ο 45χρονος αλλοδαπός διακινητής
- χεριστής του σκάφους

Η συνηθισµένη γνωµοδότηση για τα ατυχήµατα στα πλοία είναι
ότι, σχεδόν πάντα, οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα. Αυτό που
δεν λένε είναι γιατί αυτός ο ανθρώπινος παράγοντας πάει και σκο-
τώνεται!

Βλέπουµε καθηµερινά στο λιµάνι του Πειραιά να γίνονται δουλειές
επικίνδυνες, χωρίς µέτρα ασφαλείας, όπως σκαλωσιές, ηλεκτροµα-
τσάκονα, σκαρφαλώµατα σε ταβάνια ψυγείων και σκάλες που κινού-
νται, µε το ναύτη από πάνω να δουλεύει µε την κοντάρα και…

Εκείνος όµως ο καταπέλτης βρε συνάδελφοι, µισοσηκωµένος και
εµείς από κάτω, δεν παίζεται µε τίποτα. Νοµίζει κανένας ότι άµα κάτσει
η στραβή νοιάστηκε κανένας; Το πολύ-πολύ, όταν ενηµερωθεί ο κύριος
τάδε, ονόµατα δεν λέµε, ότι έπεσε ο καταπέλτης µε τον ναύτη από κάτω,
να ρωτήσει αν «πλακώθηκε και η µπογιά»…

78χρονος µάγειρας νεκρός σε ναυάγιο
Ενώ η κυβέρνηση ετοιµάζει ήδη τον κρατικό προeπολογισµό για το 2010, το ΝΑΤ δεν έχει

προβεί ακόµα στη σύνταξη του δικού του προeπολογισµού µε βάση τις υποχρεώσεις του απέ-
ναντι στους ασφαλισµένους του, συνταξιούχους και εν ενεργεία ναυτεργάτες, αλλά «δεν χρειά-
ζεται γιατί γνωρίζουµε πόσα να ζητήσουµε», όπως απάντησε ο Πρόεδρος του ΝΑΤ κ. Γρ.
Τιµαγένης σε παρέµβαση των Προέδρων της ΠΕΜΕΝ Σάββα Τσιµπόγλου και της ΠΕΣ-ΝΑΤ Γιώρ-
γου Λέκκα, στο ∆.Σ. του ΝΑΤ όπου συµµετέχουν.

ΕΛΛΕΙΜΜΑ στα ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
των ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ από το ΝΑΤ

Προωθείται η επέκταση της «µαύρης» -
ανασφάλιστης εργασίας από τα λιµάνια
Πάτρας – Κορίνθου – Ηγουµενίτσας και µε
τις επιστολές  της Ένωσης Επιχειρήσεων
ΑκτοπλοQας που συµφωνεί µε τις εργασια-
κές και κοινωνικοασφαλιστικές ανατροπές.

Αυτές οι εξελίξεις προσβάλουν το σύ-
νολο των εργασιακών µας δικαιωµάτων και
αποβάλουν τους ναυτεργάτες µε συγκρο-
τηµένα εργασιακά δικαιώµατα από τα
πλοία.

Οι δυνάµεις του κυβερνητικού – εργο-
δοτικού συνδικαλισµού, του ταξικού συµβι-
βασµού επιβάλλεται να αποµονωθούν και
να ανατραπούν. Είναι όρος και προ�πό-
θεση για να συνταχθεί και το δικό µας σω-
µατείο στην κατεύθυνση ανάπτυξης
αγώνων για να αντιµετωπιστούν τα προ-
βλήµατα των Μαγείρων και όλης της ναυ-
τεργατικής οικογένειας.

Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
Ε.Ν. θα πρωτοστατήσει µαζί µε τις δυνά-
µεις της ΝΣΚ, των ταξικών σωµατείων
ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ,  στην ανάπτυξη
πολύµορφων αγώνων και απεργιακών κινη-
τοποιήσεων και καλεί τους Μαγείρους: 

Να απαιτήσουν την έκτακτη συνε-
δρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
σωµατείου και της Εκτελεστικής Επιτροπής
της ΠΝΟ. Να πλαισιώσουν την Επιτροπή
Ανέργων, που θα οργανώσει την πάλη των
ναυτεργατών για την εξασφάλιση του δι-
καιώµατος για δουλειά για το δικαίωµα στη
ζωή.

Να πάρουν µαζικά µέρος στην Γενική
Συνέλευση του σωµατείου µας στις 16
Νοέµβρη 2009 για την εκλογή της Εφο-
ρευτικής Επιτροπής, που θα διενεργήσει
τις αρχαιρεσίες του σωµατείου µας και να
ενισχύσουν αποφασιστικά την ΑΓΩΝΙ-
ΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΓΕΙΡΩΝ Ε.Ν. για να
έρθει το σωµατείο σε χέρια ταξικά, αγω-
νιστικά που θα υπηρετούν τους Μαγεί-
ρους και όλους τους ναυτεργάτες.

ΑΑΡΡΧΧΑΑΙΙΡΡΕΕΣΣΙΙΕΕΣΣ  ΜΜΑΑΓΓΕΕΙΙΡΡΩΩΝΝ  Πρόστιµο 1 εκ. δολαρίων επεβλήθη στις 20 του Οκτώβρη από
τις αµερικανικές αρχές στη ναυτιλιακή εταιρεία Styga Compania
Naviera, συµφερόντων οικογενείας Μαµιδάκη, για παραποίηση
βιβλίων πετρελαίου του δεξαµενόπλοιου «GEORGIOS M.», το
οποίο έπιανε πολύ συχνά στα λιµάνια Corpus Christi, Texas City,
Freeport, και Houston.

Σύµφωνα µε το κατηγορητήριο, µετά από επιθεώρηση των
αµερικανικών αρχών, ανακαλύφθηκε πως το πλοίο άδειαζε κατά-
λοιπα πετρελαίου στην ανοικτή θάλασσα από κρυφές σωληνώ-
σεις και ότι οι αρµόδιοι αξιωµατικοί του πληρώµατος
παραποιούσαν συστηµατικά τα βιβλία ώστε να µην γίνει αντιλη-
πτό το γεγονός.

Αν και δεν έγιναν ακόµα γνωστές οι συνέπειες σε βάρος των
ναυτεργατών, που εµπλέκονται στην σοβαρή αυτή παράβαση των
κανονισµών και ως συνήθως πληρώνουν τα σπασµένα των εφο-
πλιστών, κρίνοντας από προηγούµενες περιπτώσεις θεωρείται
βέβαιο ότι αντιµετωπίζουν σοβαρότατες κατηγορίες. 

Εκτός, λοιπόν, από την «ατυχηµατική» και την «λειτουργική»
ρύπανση για την αντιµετώπιση των οποίων οι ναυτεργάτες εκ-
παιδεύονται τόσο στα ειδικά σχολεία όσο και µε σχετικά γυµνά-
σια επί του πλοίου, είναι τοις πάσι γνωστό ότι η µεγαλύτερη
απειλή µόλυνσης των θαλασσών προέρχεται από την «συστηµα-
τική» ρύπανση στην οποία διαχρονικά επιδίδονται οι εφοπλιστές,
µε τους «δαιµόνιους» έλληνες να έχουν και πάλι τα πρωτεία.

Για την αντιµετώπιση αυτής της ασύδοτης δραστηριότητας
των εφοπλιστών κανένα ειδικό σχολείο δεν πρόκειται να εκπαι-
δεύσει ποτέ τους ναυτεργάτες. Ένα σχολείο υπάρχει µόνο, που
έχει αποτελέσµατα και για αυτόν τον κίνδυνο που αντιµετωπίζουν
συχνά οι ναυτεργάτες και ιδιαίτερα οι αξιωµατικοί που σχετίζο-
νται µε τη διαχείριση φορτίων και καυσίµων. Αυτό το σχολείο
είναι η συνδικαλιστική οργάνωση µε ταξική κατεύθυνση αντιµε-
τώπισης των ναυτεργατικών προβληµάτων, σε σύγκρουση µε την
εφοπλιστική ασυδοσία και τις συµβιβασµένες ηγεσίες των πε-
ρισσότερων ναυτεργατικών σωµατείων και της ΠΝΟ, που θέλουν
να µας πείσουν ότι είµαστε «συνεταίροι» µε τους εκµεταλλευτές
µας καπιταλιστές εφοπλιστές.

Στα πλαίσια της προσπάθειας για την προάσπιση των συµφε-
ρόντων των ναυτεργατών η ΠΕΜΕΝ, µεταξύ των άλλων σχετικών
δραστηριοτήτων του ταξικού ναυτεργατικού κινήµατος, έχει δη-
µοσιεύσει στο περιοδικό «ΕΝΩΣΗ» (Απρίλιος - Μά�ος 2006, τεύ-
χος 687) επιστολή  του δικηγόρου Γιώργου Γά�τα µε θέµα
«Ποινικοποίηση και µισοαλήθειες – η MARPOL στην Αµερική»,
που µεταξύ των άλλων περιλαµβάνει και οδηγίες για το τι πρέπει
να κάνουν οι ναυτεργάτες, όταν εµπλακούν σε τέτοιες περιπτώ-
σεις. Η διεύθυνση του δικηγόρου είναι: GEORGE A. GAETAS,
Attorney at Law, 3354 NE Pierce Street, Mineapolis, MN. 55418,
Phone: (612) 782-9809, Fax: (612) 781-5988, Mobile: (612) 810-
8675, e-mail: ggaitas@msn.com.

Επιµέλεια «ΖΟ»

Η «συστηµατική ρύπανση» 
και η αντιµετώπισή της

Συνέχεια από τη σελ. 1
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ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Εφοπλιστές και ΠΝΟ «έκλεισαν»

αυξήσεις-κοροdδία και στα ποντοπόρα
Μετά από ένα παζάρι 10 µηνών σε βάρος των δικαιωµά-

των των ναυτεργατών, στις 26 Οκτώβρη η υποταγµένη στα
κελεύσµατα του εφοπλιστικού κεφαλαίου πλειοψηφία της δι-
οίκησης της ΠΝΟ συµφώνησε µε τη διοίκηση της ΕΕΕ, να
υπογραφεί η Συλλογική Σύµβασης Εργασίας του 2009 για
τους ναυτεργάτες των ποντοπόρων πλοίων µε ποσοστό αύ-
ξησης µόλις 3,5%, που αντιστοιχεί στο ...«υπέρογκο» ποσό
των 3 ευρώ αύξηση την ηµέρα στο βασικό µισθό του πλοι-
άρχου.

Η προδοσία γίνεται ακόµα ότι η συµφωνία αυτή υπολεί-
πεται ακόµα και αυτού του 4,1%, που οι ίδιοι έχουν συµφω-
νήσει για τις άλλες κατηγορίες πλοίων και φανερώνει το
µέγεθος της υποκρισίας των εργατοκάπηλων της πλειοψη-
φία της ΠΝΟ, οι οποίοι είχαν «αποφασίσει» ότι οι αυξήσεις
για τα ποντοπόρα έπρεπε να είναι κάθε χρόνο µια µονάδα
παραπάνω από της ακτοπλο�ας µέχρι να εξισωθούν οι µισθοί.

Παράλληλα, η πλειοψηφία απεµπόλησε όλα τα υπόλοιπα
αιτήµατα των ναυτεργατών. Να σηµειωθεί ότι µε τις απανω-
τές µειώσεις των οργανικών συνθέσεων, από τις κυβερνή-
σεις των ΠΑΣΟΚ και Ν∆, τις οποίες επικρότησε αυτή η
πλειοψηφία, σήµερα στα ποντοπόρα πλοία είναι ναυτολογη-
µένοι 4 ως 6 Έλληνες ναυτεργάτες, δηλαδή ναυτεργάτες µε
συγκροτηµένα εργασιακά δικαιώµατα. Το υπόλοιπο πλή-
ρωµα αποτελείται από χαµηλόµισθους ανασφάλιστους, των
οποίων οι µισθοί καθορίζονται από τα δουλεµπορικά γραφεία
µέσω των οποίων διακινούνται. 

Ταυτόχρονα, την ίδια ώρα που οι ναυτεργάτες θα δουν
αυτό το ψίχουλο αύξηση στο µισθό τους, οι Έλληνες εφο-
πλιστές, ακόµα και στη σηµερινή περίοδο της οικονοµικής
κρίσης, εξακολουθούν να πλέουν σε πελάγη κερδών. Αδιά-
ψευστος µάρτυρας είναι ότι αυτό τον καιρό ναυπηγούν 777
πλοία, αξίας 30 δισ. δολαρίων! Χωρίς να φτιάχνουν στην Ελ-
λάδα ούτε βάρκα.

Σε δελτίο Τύπου τους τα ταξικά ναυτεργατικά σωµατεία
ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ καταγγέλλουν στους ναυτεργάτες τη
συµφωνία µεταξύ των «εργατοκάπηλων της πλειοψηφίας της
ΠΝΟ» και της ΕΕΕ και επισηµαίνουν ότι από κοινού συµβι-
βασµένοι και εφοπλιστές συµφώνησαν να µεταφέρουν τα
βάρη της οικονοµικής κρίσης στις πλάτες των ναυτεργατών,
Ελλήνων και αλλοδαπών. Η εξέλιξη αυτή, σύµφωνα µε τα σω-
µατεία, εντάσσεται στην επίθεση που έχουν εξαπολύσει οι
εφοπλιστές, µε τον αέρα που τους δίνει η αντιλα�κή πολιτική
και της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, συνολικά σε βάρος των συ-
γκροτηµένων εργασιακών δικαιωµάτων των ναυτεργατών.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΠΕΣ-ΝΑΤ

µε πλούσια δράση
από το 1984 και
όπως και τόσοι ναυ-
τεργάτες τα τελευ-
ταία χρόνια
περνούσε το µαρτύ-
ριο της ανεργίας,
που χωρίς αµφιβολία
επιβάρυνε σοβαρά
την κατάσταση της
υγείας του. 

Η συντακτική επι-
τροπή της «Ν» και η
Γραµµατεία της
Ν.Σ.Κ. εκφράζουν
στους δικούς του τα
βαθιά συλλυπητήρια
όλων των συναδέλ-
φων και συναγωνι-
στών του
ναυτεργατών .

Έφυγε από τη ζωή
και τους αγώνες

Από καρδιακή προσβολή απεβίωσε στις 21 Αυ-
γούστου 2009 ο Παναγιώτης Ναθαναηλίδης του
Παύλου, Γ’ Μηχανικός, που γεννήθηκε το 1956 στις
Φέρρες του Έβρου. Ο Παναγιώτης ήταν δραστήριο
µέλος της Ν.Σ.Κ. από το 1979 και µέλος της ΠΕΜΕΝ
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ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΝΑΤ
ΓΙΑ ΤΟ 2008 ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΕΚΑΣ

Η πειρατεία δεν αντιµετωπίζεται
µε τις πολεµικές επιχειρήσεις

Παρά τα µέτρα και την αυξηµένη στρατιωτική πα-
ρουσία στην περιοχή του κόλπου του Άντεν οι πειρατι-
κές επιθέσεις στην περιοχή του ανατολικού κέρατος της
Αφρικής όχι µόνο δεν µειώθηκε αλλά σύµφωνα µε το
report του Committee που περιλαµβάνει στοιχεία του ICC
International Maritime Bureau (IMB), τα περιστατικά πει-
ρατείας που αναφέρθηκαν στο εννεάµηνο του 2009 ξε-
πέρασαν το συνολικό αριθµό των περιστατικών που
καταγράφηκαν για όλο το 2008. 

Συγκεκριµένα ο συνολικός αριθµός των πειρατικών
επιθέσεων που αναφέρθηκαν µέχρι την 23 Σεπτεµβρίου
2009 στο Κέντρο Πληροφόρησης του IMB (Piracy
Reporting Centre-PRC), είναι 294, ενώ για ολόκληρο το
2008 είχαν αναφερθεί 293 επιθέσεις πειρατών σε πλοία.

Από τις 294 επιθέσεις οι 148 σηµειώθηκαν σε περιο-
χές ανοικτά των ακτών της Σοµαλίας.(97 στον Κόλπο του
Άντεν και 47 ανοικτά των ανατολικών ακτών, ενώ 4 επι-
θέσεις κατεγράφησαν κοντά στις ακτές του Οµάν).

Απόδειξη του αδιεξόδου στον τρόπο αντιµετώπισης
της πειρατείας αποτελεί και το γεγονός ότι περισσότε-
ρες πειρατικές επιθέσεις έχουν σηµειωθεί στην περιοχή
της Σοµαλίας όπου περιπολούν περισσότερα από 30 πο-
λεµικά πλοία όλων των ιµπεριαλιστικών συνασπισµών και
κρατών, µε το ΝΑΤΟ και την ΕΕ να έχουν τη µεγαλύτερη
ναυτική δύναµη, στην οποία συµµετέχουν και ελληνικά
πολεµικά πλοία µε ευθύνη των κυβερνήσεων του δικοµ-
µατισµού.

Η διαπίστωση αυτή ανάγκασε ακόµα και τον  νέο επι-
κεφαλής της επιχείρησης της ΕΕ εναντίον της πειρα-
τείας, Rear Adm Peter Hudson, να δηλώσει στις
25/6/2009 ότι το πρόβληµα της πειρατείας µπορεί να
λυθεί µόνο µέσω της διπλωµατικής οδού και όχι στη
θάλασσα. Ωστόσο η επιχείρηση Atalanta της ΕΕ θα
πάρει παράταση µέχρι το τέλος του 2010, ενώ οι Έλ-
ληνες εφοπλιστές ζήτησαν να αυξηθεί ο αριθµός των
πολεµικών πλοίων, που περιπολούν στις επικίνδυνες
περιοχές.

Με έγγραφό που απέστειλαν 21 Οκτώβρη προς
την Υπουργό ΟΑΝ, τη ∆ιεύθυνση Ναυτικής Εργασίας
και την ΠΝΟ, τα τέσσερα ταξικά ναυτεργατικά
ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, η Ένωση Ρ/Κ–Ν/Γ  ΠΕΠΡΝ
και η ένωση συνταξιούχων ναυτεργατών ΠΕΣ-ΝΑΤ,
τονίζουν:

«Λάβαµε γνώση για το Μ/Ω «ARIANA» µε σηµαία
Μάλτας της ελληνόκτητης ναυτιλιακής εταιρείας
Alloceans Shipping (Κηφισίας 22, Κηφισιά) µε υπεύ-
θυνο τον Σπύρο Μίνο. Το πλήρωµα και το πλοίο κρα-
τείται από πειρατές από τις 02/05/2009 όταν έπλεε στη
διαδροµή από Βραζιλία προς Μέση Ανατολή, µεταφέ-
ροντας σόγια.

Το πλήρωµα αποτελείται από 24 υπηκόους της Ου-
κρανίας µεταξύ των οποίων και δύο γυναίκες, µία από
τις οποίες ήταν έγκυος και κάτω από αυτές τις συνθή-
κες απέβαλε. Κινδυνεύει η ζωή της όπως και των υπο-
λοίπων ναυτεργατών, που διαβιούν σε άθλιες
συνθήκες, τρέφονται µε σάπιο ρύζι και πολλοί από αυ-
τούς χρειάζονται άµεση ιατρική βοήθεια.

Ζητάµε από την Υπουργό Οικονοµίας Ανταγωνιστι-
κότητας και Ναυτιλίας (ΟΑΝ) κ. Λ. Κατσέλη να παρέµ-
βει άµεσα προς την εταιρεία για τον απεγκλωβισµό και
την επίλυση του προβλήµατος, που έχει δηµιουργηθεί
σε βάρος των ναυτεργατών.»

Σύµφωνα µε ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία, οι
πειρατές απαιτούν κάποια εκατοµµύρια δολάρια, ενώ
οι διαπραγµατεύσεις µε τον πλοιοκτήτη καθυστερούν
µε απώτερο στόχο, όπως καταγγέλλουν συγγενείς
των εγκλωβισµένων ναυτικών, τη µείωση των λύτρων. 

Για το ίδιο θέµα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος
του ΚΚΕ Σπύρος Χαλβατζής µε παρέµβαση προς τον
Υπουργό Εθνικής Άµυνας, τον οποίο ενηµέρωσε για
το πρόβληµα, έθεσε τις ανησυχίες των συγγενών και
των συναδέλφων των ναυτεργατών για την ασφάλεια
και τη ζωή τους και ζήτησε τη στενή παρακολούθηση
του θέµατος και τη συµβολή των ελληνικών αρχών για
την απελευθέρωσή τους, χωρίς την οποιαδήποτε
στρατιωτική παρέµβαση. 

Νεότερα δηµοσιεύµατα ανέφεραν ότι εκπρόσω-
πος των πειρατών δήλωσε πως στις 29 Οκτώβρη
επήλθε συµφωνία για την καταβολή λύτρων 3.5
εκατ. δολ. και µόλις καταβληθούν θα απελευθερω-
θεί το πλοίο και οι επιβαίνοντες.

ΝΑΥΤΙΚΑ «ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ»

Καλούνται όλα τα µέλη της ΠΕΣ-ΝΑΤ να συµµετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, που θα διε-
ξαχθεί τη ∆ευτέρα 16 Νοέµβρη 2009, ώρα 10:30 π.µ., στο Ε.Κ. Πειραιά, Οµηρίδου Σκυλίτση 19,
µε θέµα εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής Αρχαιρεσιών 2009.

Η µαζικοποίηση και συµµετοχή στις δραστηριότητες της Ένωσης µας είναι πλέον επιτακτική
ανάγκη για να αντιµετωπίσουµε τα οξυµµένα προβλήµατα, σηµερινά και µελλοντικά που σί-
γουρα θα προκύψουν.

∆ικαίωµα ψήφου έχουν οι συνάδελφοι που είναι Ταµειακώς Εντάξει το 2008 και µεταγενέ-
στερα. Συνάδελφοι που έχουν εκκρεµότητα παρακαλούνται να την τακτοποιήσουν. Νέοι ή πα-
λαιοί συνταξιούχοι, που δεν είναι µέλη µας, είναι πάντα ευπρόσδεκτοι και µπορούν να
παρακολουθήσουν την Γενική Συνέλευση.

Ταξική παρέµβαση για το
πλήρωµα  του «ARIANA»

Είναι λοιπόν φανερό ότι τα κανονίζουν έτσι
ώστε όταν συνταχθεί ο κρατικός προ�πολογι-
σµός και µετρηθούν τα ψίχουλα, που πρόκειται
να µοιρασθούν στα ασφαλιστικά ταµεία προκει-
µένου να καλύψουν τα ελλείµµατα, τότε σαν οι
«µωρές παρθένες» θα προστρέξει και η ∆ιοίκηση
του ΝΑΤ να παρουσιάσει τον δικό της µα�µου-
διάρικο προ�πολογισµό για το 2010.

Κάτω από αυτές τις αρνητικές προ�ποθέσεις
δεν χωράει καµιά αµφιβολία, λοιπόν, ότι τα ελ-
λείµµατα του ΝΑΤ και των λοιπών ασφαλιστικών
Ταµείων των ναυτεργατών για το 2010 θα διευ-
ρυνθούν. Οι χαµηλές συντάξεις θα παραµείνουν
καθηλωµένες σε εξευτελιστικά επίπεδα, ικανές
να καλύψουν µόνο τον µισό µήνα. Η καθυστέ-
ρηση πληρωµής των Εφ’ Άπαξ θα ξεπεράσει
τους 30 µήνες, όπου έχει φθάσει σήµερα για
τους αξιωµατικούς. Τα επιδόµατα ασθενείας,
ανεργίας κ.λπ. θα παραµείνουν πενιχρά.

Αλλά και όταν -τέλος πάντων- συνταχθεί ο πε-
ριβόητος προ�πολογισµός του ΝΑΤ αυτός θα
είναι «µα�µού», γιατί όπως και όλοι οι προηγού-
µενοι γίνεται «κατά συµψηφισµό» και δεν βασί-
ζεται σε πραγµατικά στοιχεία, δεδοµένου ότι ο
τελευταίος ισολογισµός είναι του 2002 και έχει
κλείσει «καθ΄ υπολογισµό». Λογιστικές αλχηµείες,
δηλαδή, και υποθετικό κλείσιµο ταµείων χωρίς
µετρητά. Έτσι δουλεύει επί δεκαετίες το ΝΑΤ και
το κάνει για να µη φαίνονται οι χαριστικές ρυθ-
µίσεις, οι οφειλές, και εισφοροκλοπές των εφο-
πλιστών.

Η εναλλαγή για µια ακόµα φορά της δικοµ-
µατικής διακυβέρνησης και οι κυβερνητικές ανα-
διαρθρώσεις µε τη διάσπαση του Υπουργείου
Ναυτιλίας σε τρία υπουργεία, δεν συνεπάγεται
και αλλαγή της πολιτικής όσον αφορά το ΝΑΤ,

που λειτουργεί περισσότερο σαν πρακτορείο
των εφοπλιστικών συµφερόντων παρά σαν
ασφαλιστικός οργανισµός των ναυτεργατών,
από τις εισφορές των οποίων είχε συσσωρευτεί
τόσος πλούτος στα ταµεία του ΝΑΤ.

Η θεωρία της «καµένης γης», η «δραµατική
οικονοµική κατάσταση» και τα «ελλείµµατα των
ασφαλιστικών ταµείων» γίνεται και πάλι το
όχηµα της αντιασφαλιστικής πολιτικής, που
παγιώνει όλο το αντιασφαλιστικό οικοδόµηµα
της προηγούµενης δεκαπενταετίας και στρώ-
νει το χαλί για να περπατήσει το «νέο µοντέλο». 

Αυτά είναι κοινά για τις κυβερνήσεις της Ν∆
και του ΠΑΣΟΚ -το οποίο έχει και τα εύσηµα του
ξυλοδαρµού των συνταξιούχων έξω από το Μέ-
γαρο Μαξίµου- ενώ τώρα βρήκαν και την καρα-
µέλα της «ενεργού συµµετοχής». ∆ηλαδή
δουλειές του ποδαριού µέχρι τα βαθιά γεράµατα
και πριν µπούνε στον τάφο, όπως ο µάγειρας
που σκοτώθηκε στο ναυάγιο ανήµερα των εκλο-
γών! 

Ποιοι όµως δηµιούργησαν τα ελλείµµατα -
στο βαθµό που αυτά υπάρχουν - στο ασφαλι-
στικό σύστηµα; Οι µόνοι που δεν τα δηµιούργη-
σαν είναι οι εργαζόµενοι. Αυτοί πάντα, από το
υστέρηµά τους και όχι το περίσσευµα, κατέβα-
λαν τις εισφορές τους. Αρκετά κράτησε το πα-
ραµύθι των «ελλειµµάτων». Οι εργαζόµενοι
πλήρωσαν και πληρώνουν βαρύ φόρο µε τον
«µπαµπούλα» των ελλειµµάτων.

Το µόνο έλλειµµα που µπορούν να αναγνω-
ρίσουν οι ναυτεργάτες και όλοι οι εργαζόµενοι,
είναι το έλλειµµα των δικαιωµάτων τους. Είναι
οι εξευτελιστικές συντάξεις, οι κοµµένες πα-
ροχές, η ακριβοπληρωµένη από την τσέπη
τους Υγεία. Η µόνη υποχρέωση που έχουν οι
εργαζόµενοι και οι συνταξιούχοι είναι να παλέ-
ψουν ανυποχώρητα για όσα τους στερούν, για
όσα τους ανήκουν.

Ιδιαίτερα για το ΝΑΤ, που όπως του ΙΚΑ κ.λπ.
ασφαλιστικών ταµείων καταληστεύθηκαν επανει-
ληµµένα από όλες τις µέχρι σήµερα κυβερνή-
σεις, (Ν∆ και ΠΑΣΟΚ - δεξιών και κεντρώων -
δικτατορικών και κατοχικών) δεν θα ήταν υπερ-
βολικό να πούµε ότι µε µία στοιχειωδώς χρηστή
διαχείριση θα µπορούσε να έχει εξασφαλισθεί η
συνταξιοδότηση όλων των ναυτεργατών και µά-
λιστα χωρίς να χρειάζεται καν η καταβολή σή-
µερα ασφαλιστικών εισφορών. 

Η πειρατεία δεν αντιµετωπίζεταιΗ πειρατεία δεν αντιµετωπίζεται
µε τις πολεµικές επιχειρήσειςµε τις πολεµικές επιχειρήσεις
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Κανένα δίκιο δε χαρίζεται
Η κίνηση του υποναύκληρου να παραµείνει κρεµασµένος επί 6 ώρες

στο άλµπουρο του «ΡΟΜΙΛΝΤΑ» της GA FERRIES του εφοπλιστή Γ.
Αγούδηµου, που µε την ανοχή και τη συνενοχή των κυβερνήσεων Ν∆ -
ΠΑΣΟΚ και της συµβιβασµένης πλειοψηφίας της ΠΝΟ έχει εγκαταλεί-
ψει απλήρωτους πάνω από 200 ναυτεργάτες στο λιµάνι του Πειραιά, σί-
γουρα χρειάζεται παλικαριά και δύναµη, µα πάνω απ’ όλα προlποθέτει
αγανάκτηση και απόγνωση, που σε καµιά περίπτωση δεν βοήθησε απο-
τελεσµατικά για την επίλυση των προβληµάτων των εργαζοµένων.

Το ίδιο και οι αλλεπάλληλες συνεχιζόµενες αυτοκτονίες των υπαλ-
λήλων της «Φρανς Τέλεκοµ», που έχουν φθάσει τους 26. Είναι εργά-
τες, υπάλληλοι, µε µόνη περιουσία - να πουλήσουν - την εργατική τους
δύναµη σε µια τιµή που να τους επιτρέπει να ζήσουν και την εποµένη
µέρα. Αυτό τους αρνούνται κι έτσι τους κρεµούν στα άλµπουρα ή τους
σκοτώνουν. Γιατί αυτό ακριβώς συµβαίνει. 

Έτσι λοιπόν ο κάθε ναυτεργάτης αντί να δένεται στα άλµπουρα των
πλοίων καλά θα έκανε να δέσει χειροπόδαρα αυτούς που τον αναγκά-
ζουν να φθάνει σε σηµείο απόγνωσης. Ο κάθε εργάτης αντί να στρέ-
φει το µαχαίρι πάνω του καλά θα έκανε να οργανώσει τη ζωή του, τον
αγώνα του, έτσι που χτυπηµένος να βγει από τη µάχη αυτός που του
δηµιουργεί το πρόβληµα, έχοντας στο µυαλό του ένα και µόνο στόχο:
την κατάργηση των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής, για έναν
κόσµο που ο εργάτης δε θα πουλά την εργατική του δύναµη.

Αστυνοµική προστασία της ΠΝΟ
Μετά τη µαζική σύσκεψη της Ναυτεργατικής Συνδικαλιστικής Κίνη-

σης, που πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη 20 Οκτώβρη στην αίθουσα
της ΠΕΜΕΝ, οι ναυτεργάτες µε αισθητή την παρουσία των απλήρωτων
πληρωµάτων της GA FERRIES, πορεύθηκαν προς τα γραφεία της ΠΝΟ
όπου και ζήτησαν να συναντηθούν µε το Γ.Γ. αλλά αυτός απουσίαζε
γιατί είχε άλλη σοβαρότερη δουλειά από την συνάντηση µε αυτούς,

που υποτίθεται ότι εκπροσωπεί.
Μπροστά σ’ αυτό το απόλυτο κενό οι ναυ-

τεργάτες ζήτησαν να προσέλθουν τα µέλη
της 3µελούς γραµµατείας που αναπληρώνει
τον Γ.Γ., όµως ο ένας (των Πλοιάρχων)
«αγρόν αγόραζε» ενώ οι άλλοι (των Θαλαµη-
πόλων και ο αναπληρωτής του από την
ένωση Ναυτών) δεν ντράπηκαν να δηλώσουν
την άρνησή τους για µια τέτοια συνάντηση.

Όλοι τους, όµως, καθώς και οι υπόλοιποι
που συναποτελούν την θλιβερή πλειοψηφία
της ΠΝΟ, την προηγούµενη µέρα είχαν τσα-
κισθεί τρέχοντας να προσέλθουν στα γρα-
φεία της οµοσπονδίας για να συναντηθούν µε
αντιπροσωπεία των ΜΙΝΩPΚΩΝ, που είχε
έλθει να ζητήσει µείωση συνθέσεων στα
πλοία της!

Αποχωρώντας από τα γραφεία της ΠΝΟ οι ναυτεργάτες µε έκπληξή
τους συνάντησαν ισχυρή αστυνοµική δύναµη στην είσοδο των γρα-
φείων της οµοσπονδίας, που προφανώς είχαν έλθει εκτελώντας το «κα-
θήκον» στα πλαίσια της κυβερνητικής πολιτικής της «σοσιαλιστικής»
κυβέρνησης για «προστασία του πολίτη»… 

Πρώτοι οι Έλληνες στις αγορές 2nd hand
Σύµφωνα µε στοιχεία του ναυλοµεσιτικού οίκου Allied Ship Broking,

µέχρι και τα µέσα Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, τα ελληνικά εφο-
πλιστικά συµφέροντα είχαν επενδύσει 2,7 δισ. δολ. για πλοία από δεύ-
τερο χέρι όλων των τύπων, έναντι 2,1 δισ. δολ. των Κινέζων που
έρχονται δεύτεροι.

Ειδικότερα, ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες εµφανίζονται να έχουν
αγοράσει 136 πλοία, εκ των οποίων, 100 είναι χύδην ξηρού φορτίου, 26
δεξαµενόπλοια (σύνολο επένδυσης 651,6 εκατ. δολ.), 9 µεταφοράς
εµπορευµατοκιβωτίων (68,2 εκατ. δολ.) και ένα πλοίο ψυγείο (3,7 εκατ.
δολ.).

Σύµφωνα µε στοιχεία της UNCTAD, το 2008, ο ελληνόκτητος στό-
λος ανερχόταν στα 3.115 πλοία όλων των τύπων, µε συνολική χωρητι-
κότητα 174,57 εκατ. gt, ενώ το µερίδιο του στην παγκόσµια ναυτιλία
ανέρχεται στο 16,81% µε όρους gt.

Ζητούν απαλλαγή από εισφορά - ειδικό φόρο
Μετά τη δήλωση από την υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνισµού και

Ναυτιλίας Λ. Κατσέλη ότι θα επανεξεταστεί η φορολόγηση των επαγ-
γελµατικών σκαφών µε στόχο τη στήριξη του θαλάσσιου τουρισµού,
το «Σωµατείο Ιδιοκτητών Τουριστικών Επαγγελµατικών σκαφών
Άνευ Πληρώµατος» ζητά µε ανακοίνωσή του την «άµεση τροποποίηση
του Ν. 3790 (2009) εξαιρώντας όλα τα επαγγελµατικά σκάφη αναψυ-
χής από την έκτακτη εισφορά και τον ειδικό φόρο».

Η ανησυχία των ιδιοκτητών των επαγγελµατικών σκαφών έγκειται
στην ενηµέρωσή τους ότι θα κρίνεται κατά περίπτωση η επιβολή του
φόρου. Ενα από τα προβλήµατα που σχετίζεται µε τη φορολόγηση των
ιδιοκτητών σκαφών αναψυχής είναι ότι πολλοί από αυτούς κατέχουν τα
σκάφη µέσω εταιρειών και όχι απευθείας, ακριβώς για να γλυτώνουν
φόρους.

Στο ενηµερωτικό σηµείωµα που έχει στείλει το …«σωµατείο» (!) στα
οικονοµικά υπουργεία, αναφέρεται το ενδεχόµενο αντίδρασης στη µη
τροποποίηση του νόµου µε: «Επ’ αόριστον αναστολή πληρωµής των
νέων φόρων στα σκάφη και των λιµενικών τελών σε µαρίνες και λιµέ-
νες. Κατάθεση των επαγγελµατικών Αδειών των σκαφών µας στο αρ-
µόδιο Υπουργείο. Αλλαγή της ελληνικής σηµαίας των σκαφών µας και
µετακίνηση του στόλου µας σε άλλους προορισµούς, γειτονικών
χωρών (ήδη υπάρχουν προτάσεις από ξένες ναυτιλιακές)».

Το κέρδος και το κόστος
«Στο τελευταίο Οικονοµικό ∆ελτίο της Alpha Bank, σε άρθρο µε

τίτλο “Το καλό σκαρί, φουρτούνα δεν φοβάται”, επισηµαίνεται ότι παρά
την παγκόσµια κρίση οι Έλληνες εφοπλιστές όχι µόνο καταφέρνουν να
επιβιώνουν αλλά διακρίνονται διεθνώς. Την κρίση βιώνουν οι ναυτικοί
µας, αφού, σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρατίθενται, ενώ το 1978 οι
απασχολούµενοι σε υπό ελληνική σηµαία και σε συµβεβληµένα µε το
ΝΑΤ πλοία ήταν 58.033, το 2008 ο αριθµός τους µειώθηκε θεαµατικά
σε 14.872, όπως και των αλλοδαπών ναυτικών σε 6.804 από 28.336.
(...) 

Σύµφωνα µε το ίδιο τραπεζικό ∆ελτίο, στο πρώτο τρίµηνο του 2009
έγιναν 1.050 παραγγελίες για ναυπηγήσεις πλοίων ελληνικών συµφε-
ρόντων, ενώ οι σχετικές επενδύσεις ξεπέρασαν τα 19 δισ. δολάρια το
2008 και τα 31 δισ. δολάρια το 2009 (...) Ως κυριότερη αιτία για τη
“φυγή” των πλοίων από το εθνικό νηολόγιο θεωρείται η οργανική σύν-
θεση των πληρωµάτων. Οµως το 2006 η κυβέρνηση της Ν.∆. µείωσε
τον αριθµό των Ελλήνων ναυτικών ακόµη και στα υπό ελληνική σηµαία
πλοία. Έτσι σε δεξαµενόπλοιο εθνικού νηολογίου από τα 16 µέλη πλη-
ρώµατος που προβλέπει η οργανική σύνθεση µόνο 6 είναι Έλληνες,
συµπεριλαµβανοµένου του πλοιάρχου». (Το θέµα στην «Ε» και αναδη-
µοσίευση από τον «Ριζοσπάστη»)

Με βάση την διαλυτική 7η Κοινοτική οδηγία της Ευρωπαdκής Ένω-
σης, η οποία προέβλεπε ιδιωτικοποίηση ή κλείσιµο των ναυπηγείων
(επιβλήθηκε στις αρχές της 10ετίας του 1990) και εφάρµοσαν απαρέ-
γκλιτα και διαδοχικά οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Ν∆, τα 4 ναυ-
πηγεία παραδόθηκαν στα δόντια µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων και
πολυεθνικών.                                                 

Στα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά από 3.200 εργαζόµενους που δούλευαν
εκεί τη 10ετία του 1990, σήµερα έχουν αποµείνει περίπου 1.400 που είναι
στον «αέρα».

Στα Ναυπηγεία Ελευσίνας οι θέσεις εργασίας την τελευταία 10ετία
συρρικνώθηκαν από 2.100 στις περίπου 750. 

Στα Ναυπηγεία Νεώριου Σύρου και Χαλκίδας, από 1.200 και 1.000 ερ-
γαζόµενους αντίστοιχα, σήµερα µιλάµε για οµάδες 300 και 150 ανθρώπων.

Στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη από 10.000 εργαζόµενους που αριθ-
µούσε το 1990 σήµερα υπολογίζονται περίπου στους 1.000.

Η ιδιωτικοποίηση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά το 2001 παρουσιάστηκε
από την τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ως µονόδροµος. Θα έρθουν, έλεγε,
επενδύσεις που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη, δηµιουργώντας νέες θέ-
σεις εργασίας. Τα Ναυπηγεία δόθηκαν στη γερµανική πολυεθνική «HDW»
µε την πλήρη στήριξη των συνδικαλιστικών ηγεσιών ΠΑΣΚΕ και ∆ΑΚΕ. Η
πολυεθνική έναντι 1,5 δισεκ. δραχµών αγόρασε την τεράστια ακίνητη πε-
ριουσία των Ναυπηγείων, τις εγκαταστάσεις, την τεχνογνωσία αλλά και τις
εξασφαλισµένες παραγγελίες από το ελληνικό ∆ηµόσιο, ύψους 1 τρισεκ.
δραχµών. ∆ηλαδή της πλήρωσε το κράτος τα ναυπηγεία και είχε και κέρδη.
Στη συνέχεια η πολυεθνική «Thyssen Krupp» - που απορρόφησε την «HDW»
και έγινε ιδιοκτήτρια των Ναυπηγείων - αφού τα «ξεζούµιζε», «ξεκοκάλισε»
τις κρατικές παραγγελίες και συρρίκνωσε δραστικά τις θέσεις εργασίας,
τώρα για την προστασία της κερδοφορίας της «αποχωρεί» απειλώντας το
µεγαλύτερο ναυπηγείο όχι µόνο της χώρας, αλλά της Ανατολικής Μεσο-
γείου µε «λουκέτο». Ήδη οι 160 εργαζόµενοι στο τµήµα των τρένων είναι
απλήρωτοι έξι µήνες.                                    

Θύµα αυτής της πολιτικής και η Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη η οποία
συνδέεται άµεσα µε τα υπόλοιπα ναυπηγεία και κυρίως µε τα Ναυπηγεία
Σκαραµαγκά και ήδη έχει µετατραπεί σε «έρηµο τόπο», µε ότι σηµαίνει
αυτό για ολόκληρη την Πειραιώτικη περιφέρεια καθώς είναι µοναδικός πα-
ραγωγικός πνεύµονας που της έχει αποµείνει.

Λ Ι Μ Α Ν Ι Α
Με το «καληµέρα» η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έδειξε ξεκάθαρα την

απόφασή της να θυσιάσει ολόκληρο το Σταθµό Εµπορευµατοκιβωτίων
(ΣΕΜΠΟ) του ΟΛΠ  ΑΕ  στο βωµό της ανταγωνιστικότητας και της κερ-
δοφορίας των πολυεθνικών. Με την «πατέντα» της «επαναδιαπραγµά-
τευσης» επιχειρεί να ισχυροποιήσει ακόµα περισσότερο τη θέση της
κινέζικης πολυεθνικής COSCO στο ΣΕΜΠΟ και σε ολόκληρο το πρώτο

λιµάνι της χώρας, ενώ από την άλλη επι-
διώκει να καλλιεργήσει αυταπάτες και
ψεύτικες ελπίδες στους εργαζόµενους,
οι οποίοι θα δεχθούν συντριπτικό
πλήγµα στα δικαιώµατά τους.

Η κατάπτυστη σύµβαση παραχώρησης
του ΣΕΜΠΟ, στηρίζεται στο θεσµικό πλαί-
σιο της  προηγούµενης κυβέρνησης  του
ΠΑΣΟΚ και υπέγραψε η κυβέρνηση της
Ν∆ µε την πολυεθνική. Η πολυεθνική, σύµ-
φωνα µε τη σύµβαση παραχώρησης, θα
έπρεπε να έχει εγκατασταθεί στο ΣΕΜΠΟ
την 1η Οκτώβρη. Από εκείνη ακριβώς την
ηµέρα ξεκίνησε και ο απεργιακός αγώνας
των εργαζοµένων του ΟΛΠ, υπαλλήλων
και λιµενεργατών, «µπλοκάροντας» την
εγκατάσταση της πολυεθνικής. Ενώ επί 17
µέρες οι εργαζόµενοι απεργούν καθολικά
ενάντια στην παραχώρηση, οι συνδικαλι-

στικές τους ηγεσίες στα σωµατεία και στην Οµοσπονδία (ΟΜΥΛΕ) ΠΑΣΚΕ,
∆ΑΚΕ, ΑΠ, υπονόµευσαν αυτή τη µάχη, µε το γνωστό πρόσχηµα του «κοι-
νωνικού διαλόγου» σταµάτησαν την απεργία για την «επαναδιαπραγµά-
τευση»… της σύµβασης.

Είναι ανάγκη οι εργαζόµενοι να λάβουν σοβαρά υπόψη τους το κά-
λεσµα των ταξικών δυνάµεων, του ΠΑΜΕ, να προτάξουν το δικό τους
αγωνιστικό µέτωπο µε όλους τους κλάδους εργαζοµένων που πλήττο-
νται από την ιδιωτικοποίηση του λιµανιού.

ΚΚΕ: Προτάσεις που απαντούν 
ολοκληρωµένα στις λαdκές ανάγκες

Στον αντίποδα αυτής της πολιτικής, της εξουσίας των µονοπωλίων, των
µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων, το ΚΚΕ δείχνει τον άλλο δρόµο ανά-
πτυξης, αυτόν που έχει µπούσουλα την ικανοποίηση των εργατικών λαd-
κών, αναγκών, την αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων της
χώρας. Η ηµερίδα που διοργάνωσε η Κοµµατική Οργάνωση Πειραιά του
Κόµµατος στις 6 ∆εκέµβρη του 2007, είχε αναλύσει τις ολοκληρωµένες
προτάσεις του ΚΚΕ:

Ο Ενιαίος ∆ηµόσιος Φορέας Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιοµηχανίας, µε
την εφαρµογή ανάλογης κλαδικής αναπτυξιακής πολιτικής µπορεί να
συµβάλει ουσιαστικά, σχεδιασµένα στην κατασκευή, επισκευή και συντή-
ρηση των πλοίων, µε επέκταση σε άλλους τοµείς των µεταφορών, της εθνι-
κής άµυνας, στο πλαίσιο των αναγκών της Λα�κής Οικονοµίας.

Η κατασκευή, επισκευή και συντήρηση των πλοίων µε ευθύνη των κρα-
τικών ναυπηγοεπισκευαστικών µονάδων, που θα είναι περιουσία του λαού,
βάζουν σε κίνηση µια σειρά από παραγωγικές δραστηριότητες της
χώρας, όπως τη χαλυβουργία, την εξόρυξη, την ενέργεια. Σε συνδυασµό
µε την αποτελεσµατική οργάνωση και τον εργατικό έλεγχο, δηµιουργούν
προeποθέσεις για σύγχρονες - ασφαλείς υπηρεσίες, µε προσιτές τιµές,
προς όφελος των λα�κών στρωµάτων.

Η αξιοποίηση και ανάπτυξη της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Πε-
ράµατος των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά, Ελευσίνας, της Σύρου, και της
Χαλκίδας, σε συνδυασµό µε την ουσιαστική ολόπλευρη αναβάθµιση του
ρόλου του εργατικού δυναµικού στην παραγωγή και στον εργατικό - κοι-
νωνικό έλεγχο των ναυπηγείων αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες για
τον τοµέα.

Αποκλειστικά δηµόσια - κρατικά λιµάνια, σύγχρονα και ασφαλή, µε
υποδοµές στήριξης της ναυτιλίας, της διακίνησης των αγαθών - εµπορευ-
µάτων και εξυπηρέτηση των επιβατών. Σύνδεση των λιµανιών µε το οδικό,
σιδηροδροµικό δίκτυο και τα αεροδρόµια της χώρας µε ένα ενιαίο δηµό-
σιο σύστηµα µεταφορών που θα εξυπηρετεί τις σύγχρονες κοινωνικές ανά-
γκες.

Για τις ακτοπλοdκές συγκοινωνίες
Η ολόπλευρη εξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών αναγκών όλων των

νησιών, σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, µε ασφαλή και σύγχρονα πλοία
κατασκευασµένα στα ελληνικά ναυπηγεία, µε φτηνά εισιτήρια, µε ουσια-
στικές - σύγχρονες υπηρεσίες. Βασική προτεραιότητα είναι η σύνδεση της
ηπειρωτικής Ελλάδας µε τα νησιά και δίκτυο δια-νησιωτικής σύνδεσης.

Οι ακτοπλο�κές συγκοινωνίες δεν αποσκοπούν µόνο στη γρήγορη,
ασφαλή και φτηνή µετακίνηση του νησιώτικου πληθυσµού, γενικότερα των
επιβατών, αλλά στοχεύουν στην ολόπλευρη οικονοµική, ανάπτυξη του νη-
σιώτικου συµπλέγµατος και παραθαλάσσιων περιοχών. Είναι σηµαντικό
αναπτυξιακό εργαλείο στην υπηρεσία των εργατικών - λαdκών οικογε-
νειών.

Η πολύπλευρη αξιοποίηση των γεωγραφικών, κλιµατολογικών, πολι-
τιστικών πλεονεκτηµάτων των νησιών και άλλων παράκτιων περιοχών, σε
συνδυασµό µε την ανάπτυξη του λα�κού τουρισµού.

Εξασφάλιση της µεταφοράς αγαθών, καυσίµων, εµπορευµάτων για τις
ανάγκες της λα�κής οικονοµίας, για τις ανάγκες των εργατικών - λα�κών οι-
κογενειών.

Ουσιαστικά µέτρα για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θά-
λασσα και γενικότερα στους χώρους δουλειάς, καθώς και για την προ-
στασία του περιβάλλοντος.

ΝΝ ΑΑ ΥΥ  ΤΤ  ΙΙ ΛΛ ΙΙ ΑΑ --  ΛΛ ΙΙ ΜΜ ΑΑ ΝΝ ΙΙ ΑΑ --  ΝΝ ΑΑ ΥΥ ΠΠ ΗΗ ΓΓ ΕΕ ΙΙ ΑΑ
Παράδεισος για τους κεφαλαιοκράτες - κόλαση για τους εργάτες

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

Οι εξελίξεις στα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά όσο και οι πολύµηνες κινητοποιήσεις των Ναυτεργατών, των εργατοτεχνιτών στη Ναυπηγοεπι-
σκευαστική Ζώνη του Περάµατος αναδεικνύουν όχι µόνο τον καταστροφικό για τα λαdκά στρώµατα χαρακτήρα της πολιτικής που συνδιαµορ-
φώνουν ΕΕ-ΠΑΣΟΚ-Ν∆ και υπηρετούν συνολικά οι δυνάµεις του ευρωµονόδροµου, αλλά και την ανάγκη  που προβάλλει  το ταξικό συνδικαλιστικό
κίνηµα, ο λαός να παλέψει για το δρόµο ανάπτυξης που θα υπηρετεί τα δικά του συµφέροντα. Στις συνθήκες της καπιταλιστικής κρίσης που το
κεφάλαιο και οι πολιτικοί του εκπρόσωποι γίνονται συνεχώς και πιο επιθετικοί, κάθε εργαζόµενος αναλαµβάνει µεγάλες ευθύνες. 

Προβάλλει η σηµασία της ενιαίας, συντονισµένης πάλης µέσα στον κάθε κλάδο και του διακλαδικού συντονισµένου αγώνα που θα στηρίζε-
ται σε γερές βάσεις µέσα στους τόπους δουλειάς. Προβάλλει η σηµασία της αποφασιστικής εργατικής αλληλεγγύης που αντιπαρατίθεται στην
κοινή δράση της εργοδοσίας, της κυβέρνησης και των άλλων κοµµάτων του κεφαλαίου, του αστικού κράτους, των εργοδοτικών και κρατικών µη-
χανισµών καταστολής. 

Προβάλλει η ανάγκη αποδυνάµωσης του εργοδοτικού – κυβερνητικού συνδικαλισµού που στηρίζεται στις παρατάξεις ΠΑΣΚΕ και ∆ΑΚΕ µε τη
συµβολή της Αυτόνοµης Παρέµβασης του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ, των δυνάµεων που είναι συνένοχες για την κατάργηση των εργατικών δικαιωµάτων, την
καθήλωση των µισθών και των συντάξεων, την εµπορευµατοποίηση της Υγείας, της Πρόνοιας, της Παιδείας.

Η επίθεση των εφοπλιστών, των δυνάµεων
του κεφαλαίου εντείνεται. Οι Έλληνες εφο-
πλιστές µε τα αµέτρητα προνόµια που τους
έχουν προσφέρει απλόχερα οι κυβερνήσεις
σε βάρος των εργαζοµένων της χώρας δεν
πληρώνουν ούτε ΦΠΑ για τίποτα ούτε για την
κατασκευή των επαύλεών τους.   

Το έλλειµµα των 30 δισ. ευρώ ισούται περί-
που µε µια µόνο παραγγελία εντός του 2009 των
Ελλήνων εφοπλιστών για τη ναυπήγηση των
νέων 777 ποντοπόρων πλοίων τους, που σε ένα
ακόµα δείγµα ...«φιλοπατρίας», τα κατασκευά-
ζουν σε ξένα ναυπηγεία! Τα ελληνόκτητα πλοία
έφτασαν το Φλεβάρη του 2009 τα 4.161, ακο-
λουθώντας µια πορεία συνεχούς αύξησης. Πρω-
τοφανείς ναύλοι που έφτασαν µέχρι και 150.000
δολάρια την ηµέρα. Τα κέρδη που αποκόµισαν οι
εφοπλιστές στην ποντοπόρο ναυτιλία τη 10ετία
1997-2006 σε παγκόσµια κλίµακα, ανήλθαν για
τα Bulkers στα 381 δισ. δολάρια και για τα
Tankers στα 238 δισ. δολάρια. Ενώ για το 2007 η
εκτίµηση ήταν 74 δισ. και 50 δισ. για τις δύο κα-
τηγορίες αντίστοιχα. 

Την ίδια ώρα στις διαπραγµατεύσεις (του
Ιουλίου) για την Συλλογική Σύµβαση Εργασίας
2009 οι ποντοπόροι εφοπλιστές ξεδιάντροπα δεν
δίστασαν να επικαλεστούν την οικονοµική κρίση
προτείνοντας µηδενικές αυξήσεις και στη συνέ-
χεια 1%, αναφέρθηκαν µάλιστα στη συµφωνία
του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO), που πα-
ραµένει από το 2006 η καθήλωση του κατώτερου
µισθού µε 545 $  για 48 ώρες εργασίας και δεν
δόθηκε αύξηση για το 2009. Τελικά µετά από 10
µήνες η υποταγµένη στα κελεύσµατα του εφο-
πλιστικού κεφαλαίου πλειοψηφία της διοίκησης
της ΠΝΟ, συµφώνησε στις 26/10/2009 µε τη δι-
οίκηση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, να
υπογραφεί η ΣΣΕ του 2009 για τους ναυτεργά-
τες των ποντοπόρων πλοίων, µε ποσοστό αύξη-

σης µόλις 3,5%. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί
στο ...«υπέρογκο» ποσό των 3 ευρώ αύξηση την
ηµέρα στο βασικό µισθό του πλοιάρχου. Απο-
κρύπτουν ότι στα ποντοπόρα πλοία είναι ναυτο-
λογηµένοι 4 ως 6 Έλληνες ναυτεργάτες, δηλαδή
ναυτεργάτες µε συγκροτηµένα εργασιακά δικαι-
ώµατα. Το υπόλοιπο πλήρωµα αποτελείται από
χαµηλόµισθους ανασφάλιστους, των οποίων οι
µισθοί καθορίζονται από τα δουλεµπορικά γρα-
φεία µέσω των οποίων διακινούνται.                                       

Στην Ακτοπλοία δηµιουργήθηκαν µεγάλες µο-
νοπωλιακές µονάδες µε κέρδη εκατοµµυρίων
ευρώ κάθε χρόνο. Η Ακτοπλοία λειτουργεί σαν
θερµοκήπιο µεγάλων σκανδάλων. Μόνο στις λε-

γόµενες άγονες γραµµές µια χούφτα εφοπλιστές
µοιράστηκαν 250 εκατοµµύρια ευρώ αυτά τα
χρόνια Πάρτε υπόψη ότι η Ν∆ και το ΠΑΣΟΚ µε
τη συνενοχή του ΣΥΝ συµφώνησαν µε την απε-
λευθέρωση της Ακτοπλοίας (άρση του ΚΑΜΠΟ-
ΤΑΖ), ενίσχυσαν την επιθετικότητα των
εφοπλιστών. Οι ακτοπλόοι εφοπλιστές στην κα-
τάπτυστη ανακοίνωση που έστειλε στην ΠΝΟ και
τις αρµόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Ναυτι-
λίας, αξιώνουν ευθέως, να πεταχτούν έξω από τα
επιβατηγά πλοία οι ναυτεργάτες µε συγκροτη-
µένα εργασιακά δικαιώµατα και να αντικαταστα-
θούν µε τριτοκοσµικά πληρώµατα όπου θα
κυριαρχεί η «µαύρη» ανασφάλιστη εργασία.

Γι’ αυτό µπροστά µας έχουµε µόνο ένα
δρόµο. Το δρόµο της ανάπτυξης όλων των µορ-
φών αγωνιστικών κινητοποιήσεων. Υπάρχουν
πολύ θετικά στοιχεία στην ανάπτυξη της πάλης,
στοιχεία που δείχνουν τη δύναµη του ταξικού
αγώνα, την αποτελεσµατικότητα της συνάντησης
των ναυτεργατών και των άλλων εργαζοµένων µε
τις δυνάµεις του ΠΑΜΕ, της ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΣ
ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, των ταξικών συνδι-
κάτων ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ και των αγωνιστι-
κών συνδυασµών στα άλλα σωµατεία. 

Το παράδειγµα των πολύµηνων αγωνιστικών
κινητοποιήσεων στην Ακτοπλοία είναι χαρακτη-
ριστικό. Με πολλές µορφές, µε απεργία, επί-
σχεση εργασίας αποφασιστικά και ξεπερνώντας
τις εργοδοτικές απειλές, την υπονοµευτική
στάση του Υπουργείου Εµπορικής ναυτιλίας και
της πλειοψηφίας της ΠΝΟ, οι ναυτεργάτες ανά-
γκασαν τους εφοπλιστές να υποχωρήσουν, να
ικανοποιηθούν αρκετά αιτήµατα.

Η είσοδος στον αγώνα περισσότερων ναυ-
τεργατών και η συνάντηση τους µε το ταξικό κί-
νηµα θα πολλαπλασιάσει τη δύναµη της
εργατικής τάξης στην αναµέτρηση µε τους
εφοπλιστές, µε τις δυνάµεις του κεφαλαίου.

Ν Α Υ Τ Ι Λ Ι Α Κ Η   Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η

Ναυπηγοεπισκευαστική Βιοµηχανία
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ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ-ΜΕΤΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
Οξυµµένα προβλήµατα ζητούν άµεσες λύσεις 

Τα οξυµµένα προβλήµατα στη ναυτική εκπαίδευση – µε-
τεκπαίδευση, συνδέονται µε την γενικευµένη επίθεση στα δι-
καιώµατα των ναυτεργατών από το εφοπλιστικό κεφάλαιο και
τους εκπροσώπους του και είναι αποτέλεσµα της πολιτικής
της ανταγωνιστικότητας προς όφελος της κερδοφορίας του.

Η διαχρονική απαξίωση από τις µέχρι σήµερα κυβερνήσεις
έχει ως αποτέλεσµα να παρουσιάζει εκφυλιστικά φαινόµενα
διάλυσης, µε τις σοβαρές ελλείψεις και τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν εκπαιδευόµενοι – µετεκπαιδευόµενοι – εκ-
παιδευτικοί. 

Οι αντιναυτεργατικές θέσεις των εφοπλιστικών ενώσεων, η
αδιαφάνεια και η διασπάθιση των εθνικών και κοινοτικών
πόρων από τους εφοπλιστές και τα τρωκτικά, υποβαθµίζουν
την ναυτική εκπαίδευση και µετεκπαίδευση και  υπονοµεύουν
το συγκριτικό πλεονέκτηµα, που έχουν ιστορικά κατακτήσει οι
ναυτεργάτες. Εµπειρία – Τεχνογνωσία.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΜΕΝ 
ΣΤΗΝ ΑΕΝ / ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Αντιπροσωπεία της ΠΕΜΕΝ µε επικεφαλής τον Πρόεδρο
Σάββα Τσιµπόγλου επισκέφθηκε στις 16 Οκτώβρη 2009, την
ΑΕΝ/Ασπροπύργου, όπου σε συγκέντρωση που πραγµατοποι-
ήθηκε µε τη συµµετοχή ∆ιευθυντών Σπουδών, εκπαιδευτικών
(µόνιµων - ωροµίσθιων - απολυµένων) και των σπουδαστών πλοι-
άρχων και µηχανικών, ενηµερώθηκε για τα σοβαρά και επείγοντα
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι σχολές και ειδικά η ΑΕΝ του
Ασπρόπυργου, όπως:
Έλλειψη µόνιµων καθηγητών και της µη πρόσληψης στη θέση
τους ακόµα και των επιλεγέντων ωροµίσθιων καθηγητών µε συ-

νέπεια τη µη τήρηση του εκπαιδευτικού προγράµµατος, την
απώλεια διδακτικών ωρών. 
Από την έναρξη της νέας εκπαιδευτικής χρονιάς οι σπουδα-
στές ήρθαν αντιµέτωποι µε αυτή την κατάσταση µε αποτέ-
λεσµα την παρακολούθηση ελάχιστων εκπαιδευτικών ωρών
και µέρες µε εκπαιδευτικά κενά.
∆ιαπιστώθηκε ότι η σχολή είναι κάτω από ένα καθεστώς που
κανένας δεν αναλαµβάνει την ευθύνη της εύρυθµης λει-
τουργίας της.
∆εν έχουν παραλειφθεί τα βιβλία λόγω µη πρόσληψης του
υπεύθυνου παραλαβής τους, επίσης υπάρχει κίνδυνος ηλε-
κτροπληξίας λόγω της εισροής όµβριων υδάτων στις εγκα-
ταστάσεις.
Λόγω των οξυµµένων και επειγόντων προβληµάτων που αντι-

µετωπίζει η ΑΕΝ/Ασπροπύργου αλλά και οι άλλες ΑΕΝ η ΠΕΜΕΝ
ζήτησε άµεση συνάντηση µε την Υπουργό Οικονοµίας, Αντα-
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Λ. Κατσέλη για να αντιµετωπι-
στούν και να λυθούν άµεσα τα προβλήµατα αυτά για να
συνεχίσει η λειτουργία της Σχολής αλλά και των υπολοίπων ΑΕΝ,
ώστε το επίπεδο των Ελλήνων Αξιωµατικών του Εµπορικού Ναυ-
τικού να ανταποκρίνεται στην ποιότητα που απαιτείται στη σύγ-
χρονη ναυτιλία. 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΣΟΚ
Άγρια επίθεση µε ρόπαλα και ΜΑΤ

ενάντια σε απεργούς µεταλλεργάτες 
Βροχή από χηµικά, ακόµα και χειροβοµβίδες κρότου - λάµψης

και άγριος ξυλοδαρµός ήταν η «υποδοχή», που επιφύλαξε στις 15
Οκτώβρη 2009 στο Υπουργείο Εργασίας η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ,
στους εργατοτεχνίτες της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης. Ενας
εργάτης µεταφέρθηκε σε κοντινό ιατρείο µε σπασµένα δόντια και
ένας δεύτερος στο «Τζάνειο» επειδή του έφυγαν νύχια από τα
δάχτυλα των χεριών του, όταν τον ποδοπάτησαν άντρες των ΜΑΤ. 

Στη Ζώνη 8 στους 10 εργάτες είναι άνεργοι. Τα σωµατεία
καταγγέλλουν ότι υπάρχουν εργάτες που στα σπίτια τους έχουν
κόψει ακόµα και το ρεύµα. Από πάνω οι εργοδότες αξιοποιώντας
την ανεργία, επιχειρούν έφοδο στις σηµαντικές κατακτήσεις του
κλάδου όπως το 7ωρο. Την ίδια στιγµή οι Έλληνες εφοπλιστές
ναυπηγούν ανά τον κόσµο 1.088 πλοία. Ενώ σε ξένα ναυπηγεία
πολυεθνικών δίνονται παραγγελίες ακόµα και του Πολεµικού
Ναυτικού της χώρας.  

Στην συνάντηση µε τον υπουργό Εργασίας, ο Α. Λοβέρδος

προκαλώντας και εµπαίζοντας τους εργάτες ζήτησε ... «πίστωση
χρόνου». ∆εν παρέλειψε όµως να µιλήσει για ενεργητικές πολιτικές
για την ανεργία, δηλαδή για επιδότηση των εργοδοτών, όταν οι
άνεργοι της Ζώνης δεν µπορούν να προσφέρουν στις οικογένειές
τους ούτε τα στοιχειώδη.

«Αυτό ήταν, αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ. Ούτε άλλαξε ούτε θα
αλλάξει. Είναι φορέας µιας σκληρής αντεργατικής αντιλα-κής
πολιτικής που υπηρετεί τα συµφέροντα της πλουτοκρατίας. Για να
περάσει αυτή την άθλια αντεργατική πολιτική χτυπάει, όπως
χτυπούσε και πριν, τους εργάτες. Σήµερα είναι ανάγκη να βγουν
συµπεράσµατα, να γίνει διόρθωση της ψήφου από τις εργατικές,
λα-κές δυνάµεις µε καλή οργάνωση και συµµετοχή στους αγώνες,
κοντά στα συνδικάτα που δουλεύουν στις γραµµές του ΠΑΜΕ,
κοντά στα ταξικά συνδικάτα της Ζώνης. Το ΚΚΕ ήταν είναι και θα
είναι στο πλευρό της εργατικής τάξης, θα παλεύει µαζί σας», τόνισε
µεταξύ άλλων ο Γιώργος Μαρίνος, µέλος του ΠΓ της ΚΕ και
βουλευτής του ΚΚΕ, µιλώντας στους συγκεντρωµένους.  

Η τροµοκρατία δεν πέρασε
Με νέα δυναµική κινητοποίηση, 22 Οκτώβρη 2009. στο

υπουργείο Εργασίας, οι εργατοτεχνίτες της Ζώνης  απέσπασαν
δέσµευση του υπουργού, Α. Λοβέρδου ότι θα εισηγηθεί στη διοίκηση
του ΟΑΕ∆ για την καταβολή έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης ύψους
1.200 ευρώ. 

Πρόκειται για θετικό αποτέλεσµα του επίµονου αγώνα των
εργατοτεχνιτών, που συσπειρωµένοι στα ταξικά τους συνδικάτα
στρέφονται ενάντια στην αντιλα;κή πολιτική ΠΑΣΟΚ - Ν∆ - ΕΕ, την
πολιτική που καταδικάζει τις οικογένειές τους στην ανεργία και την
ανέχεια, βυθίζοντας στο µαρασµό και τη συρρίκνωση τη Ζώνη, τον
µοναδικό παραγωγικό πνεύµονα της πειραιώτικης περιφέρειας.  

Πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη 15/10/2009  η Β΄ Γενική  Συ-
νέλευση της ΠΕΝΕΝ. Το θέµα της ήταν η διαµόρφωση των αι-
τηµάτων για την Σ.Σ.Ε. του 2010 και η τακτική του σωµατείου.
Στην εισήγηση που έφερε η «πλειοψηφία» σαν απόφαση του ∆.
Συµβουλίου, που υποτίθεται ότι συνεδρίασε στις 8-10-2009
χωρίς να κληθούν οι σύµβουλοι του ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝ-
∆ΥΑΣΜΟΥ:

∆εν πήραν υπόψη τους ότι στις περισσότερες κατηγορίες ο
µισθός  του τζόβενου είναι σηµαντικά κατώτερος και απ αυτόν
της Εθνικής Σ. Σύµβασης. 

∆εν  τους προβληµάτισε ούτε η έκθεση της ΚΟΜΙΣΙΟΝ για
την Ελλάδα στην οποία αναφέρετε ότι το επίπεδο φτώχειας για
την χώρα µας είναι στα 1.183 ευρώ για το 2008.

Χωρίς ντροπή πρότειναν 10% αυξήσεις πάνω στην Σ.Σ.Ε. του
2009 την οποία ας σηµειωθεί δεν υπέγραψαν. Έτσι ακόµη και
αν  τύχουν να υπογράψουν συµβάσεις σε αυτό το επίπεδο το
αποτέλεσµα θα είναι οι βασικοί µισθοί που θα διαµορφωθούν
να είναι 20-40% κάτω από το όριο της φτώχειας.

Αυτή την αντίληψη που προσπαθεί να κατεβάσει την απαι-
τητικότητα του κλάδου κάτω από το όρια της εξαθλίωσης αντέ-
κρουσαν όλοι οι οµιλητές του Αγωνιστικού Συνδυασµού που
ήταν  και οι µόνοι που µίλησαν  στην Συνέλευση. Την χαρακτή-
ρισαν οπορτουνιστική ότι κινείται στα όρια του συµβιβασµού µε
τον αντίπαλο και την προδοσία

Ο  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ πρότεινε κατώτερο
µισθό 1.400 ευρώ 1.120 ευρώ επίδοµα  ανεργίας και κατώτερη
σύνταξη στο ίδιο επίπεδο. Κατάθεσε επίσης πρόταση πως  θα
διεκδικήσουµε  αυτά και άλλα αιτήµατα. Η πρόταση µας είναι
σε αντίθετη κατεύθυνση µε αυτήν της πλειοψηφίας  που κάθε
χρόνο προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από την προδοτική στάση της
ΠΝΟ (ο χαρακτηρισµός δικός τους ).

Ο  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ πρότεινε  την µόνη
πραγµατικά ρεαλιστική τακτική, την ένταξη του σωµατείου στο
ταξικό µέτωπο στο χώρο του ναυτεργατικού κινήµατος και πο-
λύµορφες αγωνιστικές  κινητοποιήσεις να διεκδικήσουµε την
ικανοποίηση των αιτηµάτων µας.

Το πλαίσιο αιτηµάτων που κατάθεσε καθώς και η τακτική
που πρότεινε απορρίφτηκαν από την πλειοψηφία το µεν πλαίσιο
το θεώρησαν υπερβολικό (µαξιµαλιστικό) στην δε τακτική µας
επέµειναν στο δόγµα ότι δεν συνεργάζονται µε το ΠΑΜΕ άρα
και µε τον ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΝΑΥΤΏΝ. Κατά τα
αλλά υποτίθενται ότι παλεύουν για την ενότητα του κλάδου.

Την συνολική µας πρόταση αρνήθηκαν  να την θέσουν σε ψη-
φοφορία στο σύνολο της αλλά και δεν βρήκαν και κάτι που θα
µπορούσαν να αποδεχτούν.

Στην ψηφοφορία που έγινε για την δική τους πρόταση υπέρ
ψήφισε ένα αριθµός από 20-25 άτοµα και κατά από 7-10 άτοµα.
Η  συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων 50-55 άτοµα δεν
µετείχε στην ψηφοφορία γιατί δε θέλαν να εκφράσουν την
άποψη τους ανοιχτά αλλά µε µυστική ψηφοφορία. 

Από το  αποτέλεσµα γίνεται καθαρό ότι η θέληση του κλάδου
να απαλλαγεί  από την συµβιβασµένη διοίκηση έχει ωριµάσει
όµως αυτό δεν φτάνει απαιτείται πιο καθαρά οι συνάδελφοι στη
Συνέλευση, στο καράβι, στην Ακτή Μιαούλη να σταθούµε µα-
χητικά πιο περήφανα στις επάλξεις  του αγώνα τα άλλα έπονται
και θα έρθουν.

Τα όσα θετικά περιέχονται στο ψήφισµα της Γ.Σ. και είναι
αντιγραφή από ανακοινώσεις του ταξικού πόλου στο ναυτεργα-
τικό κίνηµα δεν είναι αρκετά γιατί σηµασία δεν έχει µόνο τι λες
αλλά περισσότερο το τι κάνεις.

Για να αναπτυχτούν αγώνες στην κατεύθυνση λύσης αυτών
των προβληµάτων όρος και προNπόθεση είναι η ισχυροποίηση
του Αγωνιστικού Συνδυασµού στον κλάδο ενίσχυση του ΠΑΜΕ
στο ναυτεργατικό κίνηµα.

Μα πάνω απ όλα να καταλάβει ο κάθε συνάδελφος ότι
χωρίς την δικιά του δραστήρια συµµετοχή σε όλα τα επίπεδα τί-
ποτα δεν µπορεί να γίνει. Κάθε ψευδαίσθηση ότι κάποιος σωτή-
ρας θα µας σώσει είναι παγίδα και όχι µόνο δεν θα µας σώσει
αλλά αντίθετα η επίθεση στα δικαιώµατά  µας θα ενταθεί.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΝΑΥΤΩΝ
Επιµένει στον συµβιβασµό και την 

υποταγή η πλειοψηφία της ∆ιοίκησης

Η κατάσταση της οικονοµίας ήταν γνωστή
πριν από την συνάντηση του Υπουργού Οικο-
νοµικών µε την ηγεσία της Ευρωπα�κής Ένω-
σης. Η ζωή αποδεικνύει του λόγου το αληθές
και αυτό καθορίζεται από την οικονοµική πολι-
τική.

Οι διαπιστώσεις για το δηµοσιονοµικό έλ-
λειµµα και τα µέτρα που πρέπει να παρθούν
ήταν γνωστά και συµφωνηµένα από το ΠΑΣΟΚ,
την Νέα ∆ηµοκρατία και την Ευρωπα�κή
Ένωση. Ήταν και είναι σε πλήρη αρµονία και
συµπεριλαµβάνονταν  στην προπαγανδιστική
τους εκστρατεία. 

Τα «τεράστια ελλείµµατα» και ο «δηµοσιο-
νοµικός εκτροχια-
σµός» από εκεί που
άφησε το νήµα η
Νέα ∆ηµοκρατία µε
την ήττα στις βου-
λευτικές εκλογές,
το πιάνει το ΠΑΣΟΚ
σαν κυβέρνηση σε
πλήρη συµφωνία
µε την Ευρωπα�κή
Ένωση και την κυ-
βέρνηση της Νέας
∆ηµοκρατίας.

Το προπαγανδι-
στικό σύνθηµα του
ΠΑΣΟΚ «Ή βουλιά-
ζουµε ή αλλάζουµε κυβέρνηση» παραχωρεί την
θέση του εξ αντικειµένου στο «Βρήκαµε τερά-
στια ελλείµµατα στο δηµόσιο τοµέα και στο
εξωτερικό χρέος. Βρήκαµε τεράστια προβλή-
µατα, δεν τα γνώριζε κανείς!!!»

Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει κανένα απολύτως δικαί-
ωµα να δηλώνει άγνοια για ότι παρέλαβε από
την Νέα ∆ηµοκρατία. Πολύ δε περισσότερο να
συνεχίσει την ίδια οικονοµική πολιτική σε
βάρος των εργαζοµένων και να προσδοκά να
αλλάξει το αποτέλεσµα για την πλειοψηφία του
εργαζόµενου λαού.

∆εν είναι αφελείς αυτοί που µας κυβερνούν,
γνωρίζουν την αιτία γέννησης των προβληµά-
των. Αλλά είναι υποχρεωµένοι να καλλιεργούν
συγχύσεις, αυταπάτες σε βάρος των εργαζο-
µένων για να υπηρετούν τους κεφαλαιοκράτες.

«Τα µέτρα τόνωσης της ρευστότητας της
αγοράς και στήριξης των επιχειρηµατιών από
τις συνέπειες της κρίσης» που πήρε η Νέα ∆η-
µοκρατία τα γνώριζε το ΠΑΣΟΚ. Για τα αποτε-
λέσµατα αυτών των µέτρων ο κ. Παπανδρέου
ενηµερώθηκε αναλυτικά στις 8 του Σεπτέµβρη
από το ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας Γ.
Προβόπουλο για την µεγάλη υπέρβαση των ελ-
λειµµάτων.  

Η κ. Λούκα Κατσέλη αρµόδια για θέµατα οι-
κονοµίας του ΠΑΣΟΚ και σήµερα Υπουργός Οι-
κονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
δήλωνε: «οι δικοί µας υπολογισµοί είναι ότι το
έλλειµµα θα είναι 8% και όχι µόνο αυτό, αλλά
και ότι έχει πάρα πολλές οφειλές το ∆ηµόσιο,
οι οποίες ξεπερνούν τα 15 δις». ∆εν ανακάλυ-
ψαν σήµερα τα 30 δις ελλείµµατα. Καταστρο-
φολογούν γενικώς για να τροµοκρατούν τους
εργαζόµενους να προκαλούν συγχύσεις για την
αιτία και το αποτέλεσµα της αντιλα�κής πολιτι-
κής.

Κάποιοι τα πήραν αυτά τα δις. Τα πήρε το
κεφάλαιο και όχι οι εργάτες. Από τους εργάτες
αφαιρέθηκαν. Είναι η κλεµµένη υπεραξία τους
που πηγαίνει στις τσέπες του κεφαλαίου και

δεν επανεπενδύεται στην κοινωνική παραγωγή,
αυξάνοντας την πίτα που θα πάρουν όλοι µε-
γαλύτερα µερίδια όπως λένε οι εκπρόσωποι
του κεφαλαίου, του κοινωνικού εταιρισµού, της
αγαστής συνεργασίας του κεφαλαίου µε την
εργασία.

Αντίθετα εκδηλώνεται σε οικονοµική κρίση
του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, που η
γεννησιουργός αιτία είναι η υπερσυσσώρευση
κεφαλαίων µέσα από την αύξηση του βαθµού
εκµετάλλευσης της εργατικής τάξης και των
πλατιών λα�κών στρωµάτων, στερούν σε αυτές
τις παραγωγικές δυνάµεις την δυνατότητα
να καταναλώσουν το προ�όν που αυτοί παρή-

γαγαν και εκδηλώ-
νεται σε κρίση
υπερπαραγωγής.
∆εν µπορούν γιατί
δεν έχουν την οικο-
νοµική δυνατότητα
να καταναλώσουν
τα παραγόµενα
προ�όντα.

Η πρώτη κοινω-
νική δύναµη που
πληρώνει τις συνέ-
πειες είναι η εργα-
τική τάξη, οι
εργαζόµενοι, τα
φτωχά και τα µε-

σαία οικονοµικά κοινωνικά στρώµατα.
Στις συνθήκες οικονοµικής κρίσης δεν χά-

νουν όλοι στην κοινωνία, στην οικονοµία. Ο
ανταγωνισµός του κεφαλαίου οξύνεται. ∆ιευ-
ρύνεται  ταυτόχρονα η συγκέντρωση και συ-
γκεντροποίηση κεφαλαίων.

Χρεοκοπίες εταιρειών αφήνουν περιθώρια
σε άλλες να εξαγοράσουν, να διευρύνουν, να
επεκτείνουν την δράση τους. Ο κατάλογος των
εξελίξεων είναι µακρύς.

Αυτές οι αναδιαρθρώσεις πραγµατοποιού-
νται σε βάρος του βιοτικού επιπέδου των ερ-
γαζοµένων. Και για να το επιτύχουν, όρος και
προ�πόθεση είναι ο έλεγχος του συνδικαλιστι-
κού κινήµατος και η υποταγή στα σχέδια τους.

Οι δυνάµεις στο εργατικό κίνηµα, στις συν-
δικαλιστικές οργανώσεις που ταξικά αντιστέ-
κονται σε αυτήν την πολιτική είναι ο µεγάλος
εχθρός του κεφαλαίου.

Ένας ανυποψίαστος εργάτης που αγνοεί
την ιστορία των πραγµάτων της κοινωνικής εξέ-
λιξης του ανθρώπου, θα απαντούσε ότι το µέλ-
λον ανήκει στους κεφαλαιοκράτες και θα
υποτασσότανε στα σχέδια του άβουλος, µοι-
ραίος αντάµα µε αυτούς που σιχαίνεται, την κυ-
ρίαρχη τάξη πραγµάτων.

Η ιστορία του ανθρώπου βεβαιώνει κατά
τρόπο κατηγορηµατικό και αµετάκλητο ότι η
εξέλιξη του ανθρώπου οφείλεται στην εργασία,
στις δυνάµεις αυτές που εργάζονται και παρά-
γουν τον πλούτο και όχι σε αυτούς που τον
σφετερίζονται, το κεφάλαιο.  Οφείλεται στην
εργατική τάξη, τον εργάτη, αυτόν το γίγα που
εξανθρώπισε τον πίθηκο και θα καταργήσει και
την καπιταλιστική βαρβαρότητα.

Οι εργάτες ζητούν δουλειά, να δηµιουργούν
και να προσφέρουν στην κοινωνία την κοινω-
νική τους παραγωγή και να ιδιοποιούνται τον
κοινωνικά παραγόµενο πλούτο. Αυτό είναι φι-
λολα�κή πολιτική, βήµα προς τα εµπρός. Το
µέλλον δεν ανήκει στον σφετεριστή κεφαλαι-
οκράτη. Το µέλλον ανήκει στον εργάτη.

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟHΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010
Στον αυτόµατο πιλότο της Ευρωπαdκής Ένωσης, της ανταγωνιστικότη- 
τας και της κερδοφορίας του κεφαλαίου
Αποδεικνύεται του λόγου το αληθές ότι η αλλαγή κοµµάτων δεν αλλάζει 
το περιεχόµενο της πολιτικής

.
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Στη σύσκεψη της Ναυτεργατικής Συνδικαλιστικής Κίνησης (ΝΣΚ), που πραγµατοποιήθηκε στα γρα-
φεία της ΠΕΜΕΝ στις 22 Οκτώβρη, συγκροτήθηκε Επιτροπή Ανέργων Ναυτεργατών όλων των ειδικο-
τήτων µε τη συµµετοχή εκπροσώπων από τα σωµατεία ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, η οποία στην Ανακοίνωση
της µεταξύ άλλων τονίζει:

Συνάδελφοι άνεργοι όλων των ειδικοτήτων
Το δικαίωµα στη δουλειά, τα εργασιακά, κοινωνικά – ασφαλιστικά δικαιώµατα, το εισόδηµα είναι βασικά

κριτήρια για να βγάλουν οι εργαζόµενοι συµπεράσµατα και να καταδικάσουν µαζικά την Ευρωπα�κή Ένωση,
και τις πολιτικές δυνάµεις που στερούν σε χιλιάδες εργαζόµενους το δικαίωµα στη δουλειά και χρησιµο-
ποιούν την κρίση και την ανεργία για να επιβάλλουν, να προωθήσουν τις πιο σκληρές αντεργατικές εκµε-
ταλλευτικές εργασιακές σχέσεις.    

Η επίθεση των εφοπλιστών, των δυνάµεων του κεφαλαίου εντείνεται. Επιδιώκουν τη µείωση των οργα-
νικών συνθέσεων, την υπονόµευση και την κατάργηση των Συλλογικών Συµβάσεων, την εξάλειψη του κοι-
νωνικού χαρακτήρα της κοινωνικής Ασφάλειας και της Υγείας.     

Το ψευτοδίλληµα ανεργία ή κατάργηση δικαιωµάτων, σηµαίνει υποταγή, ακόµα πιο σκληρή εκµετάλ-
λευση και επιβάλλεται να εκφραστεί µαζική, λα�κή καταδικαστική στάση. Είναι απαράδεκτη, προκλητική η
στάση όλων των µέχρι σήµερα κυβερνήσεων απέναντι στους άνεργους. ∆εν µιλάµε για το όποιο πρόβληµα,
αλλά για το δικαίωµα στη δουλειά, για το δικαίωµα στη ζωή.         

Η ανεργία «χτυπά» κόκκινο, ενώ το επίδοµα ανεργίας σήµερα είναι 235 ευρώ για τους άγαµους και 295
ευρώ για τους έγγαµους ναυτεργάτες και µε προ�ποθέσεις που καλύπτουν έναν ελάχιστο αριθµό ανέρ-
γων!!!  Ντροπή τους.                                                                                                                    

Το συµπέρασµα είναι αναµφισβήτητο. Η ριζική αντιµετώπιση του προβλήµατος της ανεργίας µπορεί να
γίνει µόνο στα πλαίσια µιας φιλολα�κής πολιτικής που θα έχει κριτήριο τις ανάγκες του λαού, απαιτεί ανά-
πτυξη της Ναυτιλίας µε κεντρικό σχεδιασµό και όχι άναρχα και µε κριτήριο το κέρδος µιας χούφτας εφο-
πλιστών. ∆ηλαδή η εξασφάλιση του δικαιώµατος δουλειάς για όλους απαιτεί κοινωνική ιδιοκτησία στα
βασικά, συγκεντρωµένα µέσα παραγωγής. Όσο η οργάνωση της κοινωνίας, της παραγωγής, των υπηρε-
σιών στηρίζεται στο κέρδος του κεφαλαίου, η ανεργία θα αποτελεί µάστιγα, θα χτυπάει χιλιάδες οικογέ-
νειες.

Για άλλη µια φορά προβάλλει επιτακτικά ο άλλος δρόµος ανάπτυξης. Ο δρόµος της κοινωνικοποίησης
των µέσων παραγωγής. ∆εν είναι ουτοπία, όπως θέλουν να την παρουσιάζουν οι εκπρόσωποι του κεφα-
λαίου, αλλά ο µοναδικός δρόµος επιβίωσης και προόδου του λαού µας. Τα καράβια, τα εργοστάσια να ανή-
κουν στους εργάτες. Χωρίς αυτούς δεν µπορούν να λειτουργήσουν. Χωρίς κεφαλαιοκράτες µπορούν. Οι
τελευταίοι είναι τα πραγµατικά κοινωνικά παράσιτα. Οι εργαζόµενοι γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα ότι
οι βαποριές µε τα δισεκατοµµύρια που συσσωρεύτηκαν στα θησαυροφυλάκια των εφοπλιστών, είναι ο δικός
τους µόχθος.                 

Το ταξικό εργατικό κίνηµα δεν περιορίζεται µόνον σε αυτή την προοπτική που προeποθέτει άλλο
συσχετισµό δυνάµεων. ∆ιεκδικεί άµεσα µέτρα για την ανακούφιση και τη στήριξη των ανέργων: 

Άµεση απορρόφηση όλων των ανέργων.
Κατάργηση όλων των διατάξεων που µειώνουν τις οργανικές συνθέσεις.

Σηµαντική πρωτοβουλία της ΝΣΚ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΕΠΙΤΡΟΠΟΠΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ

Ενα ακόµα θετικό αποτέλεσµα µετράει η αγωνιστική
δράση, που αναπτύσσουν τα ταξικά ναυτεργατικά σωµατεία
ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ για το συντονισµό και την οργά-
νωση της πάλης των ναυτεργατών, ενάντια στην εφοπλιστική
ασυδοσία και την αντιλαMκή πολιτική που την τροφοδοτεί. 

Mε δυναµική αγωνιστική παρέµβαση, τη ∆ευτέρα 14 Σε-
πτέµβρη τα δύο σωµατεία κατάφεραν να επιβάλλουν την ανά-
κληση της τροµοκρατικής απόλυσης σε βάρος του λοστρόµου
του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου «Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ». Και όχι
µόνο αυτό. Επί τόπου έγινε αποκατάσταση των παράνοµων ελ-
λείψεων στην οργανική σύνθεση του πλοίου µε τη ναυτολόγηση
ενός Γ’ µηχανικού, ενώ η πλοιοκτήτρια εταιρεία «ΖΑΝΤΕ
ΦΕΡΡΙΣ» δεσµεύτηκε να καταβάλει άµεσα στο πλήρωµα τα
δεδουλευµένα που οφείλει (υπερωρίες κλπ.).

Η απόλυση του λοστρόµου είχε ανακοινωθεί από την Πα-
ρασκευής 11 Σεπτέµβρη 2009. Η εταιρεία σκόπευε να επιβά-
λει κλίµα τροµοκρατίας ώστε να κοπεί κάθε διάθεση από το
πλήρωµα να διεκδικήσει τα δεδουλευµένα και συνολικά την
εφαρµογή της Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας.

Από τους ναυτεργάτες και ιδιαίτερα τους ναύτες, καταδι-
κάστηκε το γεγονός ότι το προεδρείο της Ένωσης Ναυτών
(ΠΕΝΕΝ), όπου πλειοψηφεί η «Αυτόνοµη Παρέµβαση»
(ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ), απουσίαζε, ως συνήθως, και από αυτή τη
µάχη. Είναι πασίγνωστο στον κλάδο ότι το προεδρείο της
ΠΕΝΕΝ, είναι ανοιχτά ενταγµένο στις δυνάµεις του εργοδο-
τικού κυβερνητικού συνδικαλισµού της ΠΝΟ, που υπηρετούν
τα συµφέροντα του εφοπλιστικού κεφαλαίου.

ΠΕΜΕΝ και  ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ επέβαλαν 
ανάκληση της τροµοκρατικής απόλυσης

Αναδιοργάνωση του ΓΕΝΕ, χτύπηµα του δουλεµπορίου.
Επιδότηση όλων των ανέργων, χωρίς προ�ποθέσεις και πε-
ριορισµούς, για όλη τη διάρκεια της ανεργίας. 
Επίδοµα ανεργίας 80% του βασικού µισθού της ΣΣΕ, µε κα-
τώτερο µισθό 1.400 Ευρώ.
Αύξηση των έκτακτων επιδοµάτων Χριστούγεννα – Πάσχα
στο 80% του βασικού µισθού της ΣΣΕ.
Υπολογισµό του χρόνου ανεργίας σαν συντάξιµου χρόνου.
Πάγωµα όλων των οφειλών για δάνεια των ανέργων προς
τις τράπεζες.
Μέτρα για την εγκατάλειψη πλοίων και πληρωµάτων από
τους εφοπλιστές.

Στο χέρι µας είναι, φτάνει να πιστέψουµε ότι εµείς έχουµε τη
δύναµη.


