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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ (ΚΟΝ) ΤΟΥ ΚΚΕ
Π Ρ Ο Σ   Ο Λ Ο Υ Σ   Τ Ο Υ Σ   Ν Α Υ Τ Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ

Η Κ.Ο. Οργάνωση Ναυτεργατών του ΚΚΕ πραγματοποίησε τη συνδιάσκεψή της μπροστά 
στο 18ο Συνέδριο του Κόμματος που θα γίνει 18-22 Φλεβάρη 2009 με κεντρικό σύνθημα:

Με καθημερινές επισχέσεις εργασίας για τα δεδουλευμένα και

24ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ την ΤΡΙΤΗ 27 ΓΕΝΑΡΗ
γενικεύεται ο αγώνας των ναυτεργατών με στόχο την κλιμάκωση σε 
παναυτεργατική απεργία για ικανοποιητικές Συλλογικές Συμβάσεις

Α Ρ Χ Α Ι Ρ Ε Σ Ι Ε Σ  Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ω Ν
Από αυτή τη μάχη δεν πρέπει να λείψει κανείς

Όλοι μπορούμε και πρέπει να συμβάλλουμε
Κάθε ψήφος μετράει πολλαπλάσια

Μ’ αυτά τα λόγια περιέγραφε ο ποιητής την έξοδο των μαχητών της ΟΑΠ
από τη Βηρυτό, μετά την εισβολή του ισραηλινού στρατού το 1982. Τώρα

είναι η ισοπέδωση της Λωρίδα της Γάζας «για την ανατροπή της Χαμάς». Την
προηγούμενη φορά ήταν η «εξάλειψη της απειλής των ρουκετών». Την προ-
προηγούμενη φορά ήταν η «εξάλειψη της απειλής των βομβιστών» και ούτω
καθεξής… 

Τα ίδια έλεγαν και οι ναζί, όταν η γερμανική μπότα πατούσε την ελλη-
νική γη,  για τις εκκαθαρίσεις των κατοχικών στρατευμάτων, τις εκτελέσεις,
το Δίστομο, τα Καλάβρυτα και τόσους άλλους μαρτυρικούς τόπους της πα-
τρίδας μας.

Η αλήθεια είναι ότι η μαζική σφαγή αμάχων και παιδιών στη Γάζα από το
κράτος του Ισραήλ με την στήριξη των ΗΠΑ και της ΕΕ, αποτελεί μέρος του
ιμπεριαλιστικού σχεδίου για την «ευρεία Μέση Ανατολή», για το οποίο δια-
γκωνίζονται όσοι οψίμως επιδίδονται σε κλαυθμούς για τον παλαιστινιακό
λαό, ενώ υποστηρίζουν, πάντα, τον Ισραηλινό «χωροφύλακα» της περιοχής.

Η λύση του Παλαιστινιακού είναι η δικαίωση του αιματηρού αγώνα του
παλαιστινιακού λαού για ανεξάρτητο, βιώσιμο, κυρίαρχο κράτος, ενιαίο εδα-
φικά στα όρια του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, η εφαρ-
μογή των αποφάσεων του ΟΗΕ, χωρίς όρους και προ$ποθέσεις και ο
τερματισμός της ισραηλινής κατοχής.

Στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΝΟ, 16 Ιανουαρίου 2009, απαιτήσαμε
να καταδικαστεί η συνεχιζόμενη εισβολή και τα εγκλήματα του Ισραήλ στη Γάζα που γί-

νονται με την στήριξη ΗΠΑ–Ευρωπαϊκής Ένωσης με θύματα τον Παλαιστινιακό λαό. 
Η πλειοψηφία της ΠΝΟ έκφρασε την ταυτόσημη θέση ΗΠΑ – Ευρωπαϊκή Ένωση–Νέα

Δημοκρατία–ΠΑΣΟΚ, εξισώνοντας τον θύτη με τα θύματα, διατυπώνοντας χαρακτηριστικά:
«καταδικάζουμε την χρήση βίας από όπου και να προέρχεται». 

Καταγγείλαμε τις οδηγίες του ΥΕΝ (με αριθμούς πρωτ. 4425.1/04/2008 και
4425.1/05/2008), που εντάσσονται στα ιμπεριαλιστικά σχέδια ΗΠΑ – ΕΕ – ΝΑΤΟ, που με
πρόσχημα την Πειρατεία στο κόλπο του Άντεν θέτουν σε εφαρμογή και στην υπηρεσία τους
το 4ο όπλο του ΝΑΤΟ που αποτελεί ο εμπορικός στόλος.

Σ’ αυτές τις οδηγίες γίνεται ρητή αναφορά και υποχρέωση, απαιτώντας από τα δια-
πλέοντα πλοία πλήρη ενημέρωση στα ιμπεριαλιστικά τους κέντρα. Η πλειοψηφία της ΠΝΟ
συντάσσεται με τις επιλογές των ιμπεριαλιστών και το ρόλο τους να δυναστεύουν τους
λαούς, να καταληστεύουν την πλουτοπαραγωγικές πηγές, για να διατηρούν την κυριαρχία
τους.

Αυτές οι αποφάσεις υπονομεύουν την ασφάλεια των ναυτεργατών, την ελεύθερη διέ-
λευση πλοίων, εμπορευμάτων. Το ΝΑΤΟ είναι πηγή προβλημάτων και το μόνο βέβαιο είναι
ότι η παρουσία του πυροδοτεί γενικότερη ανάφλεξη και πολεμική σύγκρουση.

Μόνο στα πλαίσια των διεθνών συμβάσεων του ΟΗΕ, για την ασφαλή ναυσιπλοΐα, την
προστασία των δικαιωμάτων των ναυτεργατών, των εργαζομένων και της κυριαρχίας των
κρατών, μπορεί να αναπτυχθούν αμοιβαίες και επωφελείς σχέσεις για την ειρήνη, την πρό-
οδο και την ευημερία. 

Καλούμε τους ναυτεργάτες, τους εργαζόμενους να βγάλουν πολιτικά και συνδικαλι-
στικά συμπεράσματα, να καταδικάσουν την αντιλαϊκή πολιτική του κεφαλαίου και των υπη-
ρετών του, που δεν διστάζει για την διατήρηση της κυριαρχίας του, κάθε σεντς να το
μετατρέπει σε σφαίρα.

Η ελπίδα και το μέλλον δεν ανήκει στους ιμπεριαλιστές, αλλά σ’ αυτούς που παράγουν
τον πλούτο, την εργατική τάξη, τους εργαζόμενους, τα λαϊκά στρώματα.

Η μόνη απάντηση είναι η οργάνωση – συσπείρωση – αγώνας κόντρα στην αντιλαϊκή
πολιτική, η ενίσχυση των ταξικών δυνάμεων του ΠΑΜΕ, της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής
Ομοσπονδίας (ΠΣΟ), της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μεταφορών (TUI – Transport), σε στεριά
και θάλασσα, ενάντια στους ιμπεριαλιστές και τα σχέδια τους.

Καλούμε όλους τους ναυτεργάτες να ενισχύσουν οικονομικά, με φάρμακα και με όλα
τα μέσα τον πολύπαθο λαό της Παλαιστίνης.

Οι Διοικήσεις των Ενώσεων
ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΠΡΝ - ΠΕΣ/ΝΑΤ

ΗΠΑ -  ΝΑΤΟ -  ΕΕ - ΥΕΝ - ΠΝΟ  
Υπονομεύουν την ασφάλεια

των ναυτεργατών

Π Ε Μ Ε ΝΠ Ε Μ Ε Ν

Ο Συνδυασμός «ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (ΕΔΑΣ), που οι Μη-
χανικοί αναδεικνύουν στο «τιμόνι» της ΠΕΜΕΝ
εδώ και 30 συνεχή χρόνια, στέλνει σ’ όλους τους
συναδέλφους θερμό, αγωνιστικό μήνυμα και
τους καλεί να συμμετέχουν μαζικά στην ψηφο-
φορία για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμ-
βουλίου και για την τροποποίηση του
Καταστατικού της Ένωσης.

Η εκλογή της νέας διοίκησης και αντιπροσώ-
πων καθώς και η τροποποίηση του καταστατικού
της ΠΕΜΕΝ, δεν είναι ένα τυπικό καταστατικό
καθήκον, είναι δύο κορυφαίες πράξεις των Μη-
χανικών που θα καθορίσουν την θέση και τον
ρόλο της ΠΕΜΕΝ για τα επόμενα χρόνια.
•• Η ΠΕΜΕΝ έχει ιστορικό φορτίο και αυξημένο

ειδικό βάρος στο ναυτεργατικό – εργατικό
κίνημα της χώρας μας αλλά και διεθνώς.

•• Οι εκλογές για τους Μηχανικούς, γενικότερα
τους ναυτεργάτες, τους εργαζόμενους είναι
μια σοβαρή συνδικαλιστική - πολιτική μάχη.

•• Σημαντικό για τον κάθε Μηχανικό, 
Ναυτεργάτη είναι η διατήρηση, η συνέχεια, η
ενίσχυση του αγωνιστικού προσανατολισμού
της ΠΕΜΕΝ.

Αντιπαλεύουμε σταθερά την άποψη ότι κε-
φάλαιο και εργασία έχουν κοινά συμφέροντα,
στόχους και επιδιώξεις και πολύ περισσότερο ότι
είμαστε «κοινωνικοί εταίροι», που καλλιεργούν οι
δυνάμεις του εργοδοτικού – κυβερνητικού συν-
δικαλισμού.

Στο κρίσιμο και πραγματικό ερώτημα: Απομό-
νωση και μοναχική δράση, πειθήνιο όργανο στα
χέρια του κεφαλαίου ή οργάνωση, συλλογική
δράση μέσα από την Ένωση των Μηχανικών και
τις άλλες ενώσεις των εργαζομένων για την υπε-
ράσπιση και προώθηση των συμφερόντων μας.

Εμείς απαντάμε: Ένωση Μηχανικών σχολείο
κοινωνικής χειραφέτησης για τους σκοπούς και
τους στόχους των Μηχανικών και των άλλων ερ-
γαζομένων. 

Ψ Η Φ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ :
έως 27 Φλεβάρη 2009 

Δευτέρα - Παρασκευή  9πμ-1μμ και 4μμ-6μμ

« Σ Τ Ε Φ Ε Ν Σ Ω Ν »« Σ Τ Ε Φ Ε Ν Σ Ω Ν »

Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιούνται σε μια πε-
ρίοδο έντασης της επίθεσης των εφοπλιστών ενά-
ντια στους ναυτεργάτες, πατώντας πάνω στην
πολιτική της ΕΕ, που οι κυβερνήσεις της ΝΔ και
του ΠΑΣΟΚ εφαρμόζουν και επιδιώκουν:
•• Τον αφανισμό των ναυτεργατών 

με συγκροτημένα δικαιώματα.
•• Διεύρυνση των χαμηλόμισθων – 

ανασφάλιστων ναυτεργατών.
•• Μειωμένες και ειδικές συνθέσεις.
•• Οργιάζει η μαύρη ανασφάλιστη εργασία και

τα δουλεμπορικά κυκλώματα.
•• Καταπατούν τα ελάχιστα που προβλέπουν 

οι ΣΣΕ και η νομοθεσία.
•• Παραβιάζουν τη 10μηνη δρομολόγηση των

πλοίων, πετώντας τους ναυτεργάτες 
απλήρωτους στην ανεργία.

•• Παρακρατούν τις εισφορές προς το ΝΑΤ, 
διευρύνοντας τα ελλείμματά του.

Τώρα στο όνομα της οικονομικής κρίσης του
καπιταλιστικού συστήματος, το κεφάλαιο και οι
κυβερνήσεις παίρνουν και άλλα αντιλα6κά μέτρα.

Τώρα το ταξικό εργατικό κίνημα πρέπει να δι-
ευρύνει τις διεκδικήσεις του για μισθούς και συ-
ντάξεις, που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες
ανάγκες της λα6κής οικογένειας.

Τώρα να διεκδικήσουμε ουσιαστικά μέτρα
προστασίας των εργαζομένων και των ανέργων,
κατάργηση των φόρων στα καύσιμα και τα είδη
λα6κής κατανάλωσης.

Η ανατροπή του σημερινού αρνητικού συ-
σχετισμού δυνάμεων, με την ενίσχυση του
ΠΑΜΕ, αποτελεί βασική προ7πόθεση για να απο-
κρούσουμε αυτή την επίθεση και να περάσουμε
στην αντεπίθεση.

Η μαζική συμμετοχή όλων των μελών στην
ψηφοφορία θα συμβάλει στην αλλαγή συσχετι-
σμού δυνάμεων, θα δυναμώσει ακόμα περισ-
σότερο τον «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», που όλα τα
προηγούμενα χρόνια είναι στην πρώτη γραμμή
της πάλης για την υπεράσπιση και διεύρυνση
των δικαιωμάτων των ναυτεργατών.

Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ 
ΣΤΙΣ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 

ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ 10 πμ - 2 μμ  ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΜΕΡΕΣ

Με τον πολυήμερο δυναμικό απεργιακό αγώνα τον περασμένο μήνα,
στα πλοία των εταιρειών NEL Lines -  Kallisti - GA Ferries -

SAOS, οι ναυτεργάτες είχαν καταφέρει να πάρουν το μεγαλύτερο μέρος
από αυτά που τους όφειλαν οι εφοπλιστές από μισθούς, αναδρομικά και
όλα όσα προβλέπει η ΣΣΕ της Ακτοπλο6ας και είχαν αποσπάσει δε-
σμεύσεις από τους εφοπλιστές για την άμεση καταβολή όλων όσων τους
χρωστάνε.

Η αυθαιρεσία, όμως, των εφοπλιστών συνεχίσθηκε με αποτέλεσμα το
ένα μετά το άλλο τα πληρώματα των ακτοπλο7κών πλοίων να συσπειρώ-
νονται με τις ταξικές δυνάμεις της ΝΣΚ, τα σωματεία ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ, και κατεβαίνουν ξανά στους καταπέλτες υψώνοντας
ανάστημα στην επιθετικότητα του εφοπλιστικού κεφαλαίου, την οποία
πυροδοτεί η αντιλα7κή πολιτική των ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΕΕ, που φτάνει να
ποδοπατά ακόμα και το δικαίωμα της καταβολής των δεδουλευμένων.

Ο νέος κύκλος των αγωνιστικών κινητοποιήσεων ξεκίνησε ανήμερα
την Πρωτοχρονιά από την Αλεξανδρούπολη, όπου οι ναυτεργάτες του
«ΣΑΟΣ ΙΙ» με την άμεση παρέμβαση των ταξικών δυνάμεων από τα σω-
ματεία ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ απέτρεψαν την επιχειρούμενη παρά-
νομη απόλυση του Λοστρόμου και προχώρησαν σε επίσχεση εργασίας
για τα δεδουλευμένα, που τους παρακρατεί ο εφοπλιστής Μανούσης.

Σε επίσχεση εργασίας κατέβηκαν από τις 7 Γενάρη και οι ναυτερ-
γάτες των πλοίων «ΣΑΡΔΗΝΙΑ ΒΕΡΑ» και «ΚΟΡΣΙΚΑ ΙΙΙ» του εφο-
πλιστή Σπανού και  ακολούθησαν 8 Γενάρη οι ναυτεργάτες στο πλοίο
«ΜΙΛΕΝΑ», ενώ από τις 9 Γενάρη με την επίσχεση και στα πλοία «ΡΟ-
ΜΙΛΝΤΑ» και «ΝΤΑΛΙΑΝΑ», του εφοπλιστή Γ. Αγούδημου, οι αγωνι-
στικές κινητοποιήσεις των ναυτεργατών πήραν διαστάσεις γενίκευσης.

ΝΑ ΔΥΝΑΜΩΣΕΙ Η ΠΙΕΣΗΝΑ ΔΥΝΑΜΩΣΕΙ Η ΠΙΕΣΗ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ

Μπροστά σ’ αυτές τις εξελίξεις, οι παρατάξεις του εργοδοτικού κυ-
βερνητικού - συνδικαλισμού στη διοίκηση της ΠΝΟ, βλέποντας ότι οι
ναυτεργάτες σταδιακά τις προσπερνούν και τις απειλούν με απομόνωση,
στις 8 Γενάρη …αποφάσισαν ότι πρέπει να «στηρίξουν» τις κινητοποιή-
σεις των ναυτεργατών, ενώ ταυτόχρονα συμβούλευαν τους «δικούς τους»
να μην υπογράψουν την επίσχεση!

Στη συνεδρίαση της Ε.Ε. της ΠΝΟ, 16 Γενάρη, η συμβιβασμένη πλει-
οψηφία της ΠΝΟ, παρ’ ότι συμφώνησαν στα λόγια, απέρριψαν με την
ψήφο τους την πρόταση των σωματείων ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ για
κήρυξη γενικής απεργίας, ενώ λίγες μέρες αργότερα στη συνεδρίαση
της Εκτελεστικής Επιτροπής, αποφάσισαν 24ωρη απεργία για την Τρίτη
27 Γενάρη μόνο σε 4 εταιρείες (NEL Lines – Kallisti – GA Ferries –
SAOS), από τις οποίες οι τρεις είναι αυτές των οποίων τα πλοία ήταν
ήδη δεμένα από τους ναυτεργάτες και τις ταξικές δυνάμεις!

Επιβεβαιώνεται για μια ακόμα φορά ότι σκοπός των εκφραστών του
εργοδοτικού – κυβερνητικού συνδικαλισμού (ΠΑΣΚΕ – ΔΑΚΕ – Α. Π.
του ΣΥΝ), που αποτελούν πλειοψηφία στην ΠΝΟ, το ΕΚΠ και τη ΓΣΕΕ,
ήταν και παραμένει η προστασία των συμφερόντων του κεφαλαίου με
την εκτόνωση της αγωνιστικής διάθεσης των ναυτεργατών - όλων των
εργαζομένων - σε άσφαιρες τουφεκιές. 

Ταυτόχρονα αναδεικνύεται το καθήκον, που μπαίνει για τους ναυ-
τεργάτες και όλους τους εργαζόμενους, για μαζική συσπείρωση στις τα-
ξικές γραμμές του ΠΑΜΕ διεκδικώντας μόνιμη και σταθερή δουλειά για
όλους, 7ωρο-5ήμερο-35ωρο, ικανοποιητικές αυξήσεις στους μισθούς,
1400 ευρώ κατώτερο μισθό, 1120 ευρώ επίδομα ανεργίας, ίση αμοιβή
για ίση εργασία.

Τα ταξικά σωματεία καλούν ναυτεργάτες, εργαζόμενους σε αγωνι-
στική ετοιμότητα, χαρακτηρίζουν το 2009 ως χρονιά αγώνων και επι-
σημαίνουν ότι: «Μπροστά μας θα προβάλει επιτακτικά η ανάγκη
προώθησης πολιτικής υπέρ του εργαζόμενου λαού, σε πορεία ρήξης
και ανατροπής με την πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντα και τα
κέρδη του κεφαλαίου».

Στη συνδιάσκεψη, μεταξύ των άλλων, εκτιμήθηκε ότι:
Οι Κομμουνιστές Ναυτεργάτες έχουν σταθερό προσανατο-

λισμό και παλεύουν αποφασιστικά κατά του εφοπλιστικού κε-
φαλαίου, της αντιναυτεργατικής πολιτικής της κυβέρνησης,
κατά της πολιτικής του δικομματισμού και του Ευρωμονόδρο-
μου.

Αντιπαλεύουν την πολιτική που χτυπάει τα συμφέροντα, τα
δικαιώματα των ναυτεργατών στο όνομα της ανταγωνιστικότη-
τας, την κερδοφορία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

Αντιπαρατίθονται αποφασιστικά με την πλειοψηφία της ΠΝΟ
και τις πλειοψηφίες των διοικήσεων σωματείων που υπηρετούν
τα εφοπλιστικά συμφέροντα και την αντεργατική πολιτική.

Δυναμώνουν τους δεσμούς με τους ναυτεργάτες, με τους
νέους ναυτεργάτες και τους σπουδαστές των Ακαδημιών Ε.Ν
και πρωτοστατούν στους αγώνες για το δικαίωμα στη δουλειά,
για την προστασία των ανέργων, για τα εργασιακά, ασφαλιστικά
και μισθολογικά δικαιώματα, για το δικαίωμα στη μόρφωση.

Στηρίζουν την πάλη του ΠΑΜΕ, των ταξικών σωματείων
ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, της Ένωσης συνταξιούχων ΠΕΣ-ΝΑΤ, δί-
νουν τη μάχη μέσα από τους αγωνιστικούς συνδυασμούς στα
άλλα σωματεία.

Συμβάλλουν στην οργάνωση της αντίστασης σε κάθε αντερ-
γατική επίθεση, στη διεκδίκηση αιτημάτων, στόχων πάλης που
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εργατικής τάξης, των ναυ-
τεργατών και των οικογενειών τους.

Οι απεργίες, οι επισχέσεις εργασίας, γενικότερα οι μαζικοί
αγώνες που οργανώνουν οι ταξικές δυνάμεις μαζί με τους ναυ-
τεργάτες, η περιφρούρηση του απεργιακού δικαιώματος, η αλ-
ληλεγγύη που εκφράζει η εργατική τάξη και η νεολαία
αποτελούν παρακαταθήκη για τη συνέχιση του αγώνα.

Οι απαιτήσεις είναι
ακόμα μεγαλύτερες. Οι
εφοπλιστές απολαμβά-
νουν τα προνόμια που
τους έδωσαν οι κυβερνή-
σεις της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ, κέρδισαν δισεκατομμύρια Ευρώ
εκμεταλλευόμενοι του ναυτεργάτες και τώρα, στο όνομα της
κρίσης, απολύουν συναδέλφους, πιέζουν, απειλούν για κατάρ-
γηση δικαιωμάτων, για νέα προνόμια.

ΜΕ ΤΟ ΚΚΕ ΛΑDΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ
Η ΚΟΝ καλεί τους ναυτεργάτες να ενισχύσουν την αντί-

σταση και να διεκδικήσουν αποφασιστικά τα δικαιώματά τους
σε σύγκρουση με το εφοπλιστικό κεφάλαιο και την αντιναυτερ-
γατική πολιτική. Οι κομμουνιστές θα είναι στην πρώτη γραμμή
αυτού του αγώνα, αντιπαλεύοντας αδυναμίες, κενά και ελλεί-
ψεις.

Σήμερα είναι ανάγκη να προχωρήσει πιο γρήγορα η οργά-
νωση των ναυτεργατών στα σωματεία και τα καράβια, να απο-
δυναμωθεί η λογική της υποταγής και της ταξικής συνεργασίας,
να αποδυναμωθεί ο εργοδοτικός - κυβερνητικός συνδικαλισμός.

Να δυναμώσουν τα ταξικά συνδικάτα, να συσπειρωθούν
νέες δυνάμεις στο ΠΑΜΕ, να αλλάξουν οι συσχετισμοί και να πα-
λέψουν μαζί με το ταξικό κίνημα νέα σωματεία, περισσότεροι
συνδικαλιστές, περισσότεροι ναυτεργάτες.

Να δυναμώσει ο συντονισμός της πάλης ανάμεσα στους
κλάδους, στις ειδικότητες, να ενισχυθεί η κοινή δράση, η ταξική
ενότητα των ναυτεργατών με τα άλλα τμήματα της εργατικής
τάξης, να αναπτυχθεί η κοινή πάλη των ναυτεργατών με τους

εργαζόμενους των νησιών.
Να αναπτυχθεί η τα-

ξική διεθνιστική δράση και
να δυναμώσει ο αγώνας
κατά των ιμπεριαλιστών

που δολοφονούν τους λαούς, όπως κάνει το Ισραήλ στην Πα-
λαιστίνη με τη στήριξη των ΗΠΑ και της Ε.Ε.

Η πείρα όλων αυτών των χρόνων διδάσκει ότι κανένας ναυ-
τεργάτης δεν μπορεί να προσδοκά από την πολιτική της Ν.Δ. και
του ΠΑΣΟΚ, δεν μπορεί να εμπιστευτεί το ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ και το
ΛΑΟΣ.

Οι ναυτεργάτες έχουν υποχρέωση και συμφέρον να καταδι-
κάσουν τις πολιτικές δυνάμεις οι οποίες ακολουθούν το δρόμο
ανάπτυξης που έχει κριτήριο το κέρδος, τα συμφέροντα των
εφοπλιστών και των άλλων τμημάτων του μεγάλου κεφαλαίου.

Τις δυνάμεις που στηρίζουν τη γενικότερη στρατηγική και
την κοινή ναυτιλιακή πολιτική της Ευρωπα6κής Ένωσης που έχει
βάση την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των ναυτιλια-
κών επιχειρήσεων.

Να καταδικάσουν τις δυνάμεις που είναι υπεύθυνες ή συνέ-
νοχες για την ανεργία και την ανασφάλεια, για την εντατικοποί-
ηση της δουλειάς, το χτύπημα των ασφαλιστικών δικαιωμάτων,
την καθήλωση των βασικών μισθών και των συντάξεων, την απε-
λευθέρωση της Ακτοπλο6ας, τα προβλήματα της ασφάλειας της
ανθρώπινης ζωής στη Θάλασσα, την κρατική καταστολή και την
εργοδοτική τρομοκρατία.

ΚΚΕ ΙΣΧΥΡΟ - ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟ
Η ισχυροποίηση του ΚΚΕ δίνει δύναμη στους ναυτεργάτες

και στους αγώνες τους και με τη δική τους συμβολή θα γίνει το
ΚΚΕ πιο δυνατό, πιο ικανό, στον αγώνα για τα δικαιώματά τους
για να ανοίξει ο δρόμος για ριζικές αλλαγές, για τη Λα6κή εξου-
σία και οικονομία, για το σοσιαλισμό που είναι η μοναδική λύση
απέναντι στην εκμετάλλευση, στην καπιταλιστική βαρβαρότητα.

Αυτός ο δρόμος ανάπτυξης που συνδέεται με τη συγκρό-
τηση του αντιμονοπωλιακού αντι6μπεριαλιστικού μετώπου, της
κοινωνικοπολιτικής συμμαχίας που θα δώσει δύναμη στην τα-
ξική πάλη μπορεί να δημιουργήσει ναυτιλία προς όφελος των
ναυτεργατών, της εργατικής τάξης, των λα6κών στρωμάτων, με
πλοία - λιμάνια - ναυπηγεία, κοινωνική ιδιοκτησία, περιουσία του
λαού.

Με αξιόπλοα πλοία σεβασμό της ανθρώπινης ζωής στη Θά-
λασσα, στην Υγεία και την Ασφάλεια των πληρωμάτων.

Εξασφάλιση του δικαιώματος δουλειάς και των άλλων δι-
καιωμάτων, δωρεάν εκπαίδευση και μετεκπαίδευση.

Απρόσκοπτη σύγχρονη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση όλων
των νησιών με φτηνό εισιτήριο.

Ικανοποίηση των μεταφορικών αναγκών της χώρας σε καύ-
σιμα, σε εμπορεύματα στα πλαίσια των νέων εμπορικών σχέ-
σεων, με δυνατότητα συμμετοχής των ποντοπόρων πλοίων στις
διεθνείς μεταφορές.

Αυτή η πολιτική πρόταση αντιστοιχεί στα συμφέροντα των
εργαζομένων και απαντάει στις ανάγκες του αγώνα κατά της
πλουτοκρατίας και των Ιμπεριαλιστικών Ενώσεων.

Οι Ναυτεργάτες έχουν τη δική τους θέση σ’ αυτή τη μεγάλη
προσπάθεια.

Γενάρης 2009
Κ.Ο. Ναυτεργατών του ΚΚΕ

ΙΣΧΥΡΟ ΚΚΕ - ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗΣ!

Η γη τελειώνει για μας, μας σπρώχνει στο τελευταίο μονοπάτι, 
και θρυμματίζουμε τα μέλη μας για να χωρέσουμε σε αυτό. 

Πού θα πάμε μετά τα τελευταία σύνορα; 
Πού θα πετάξουν τα πουλιά μετά τον τελευταίο ουρανό; 

(συνέχεια σελ. 3)
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ΚΛΙΝΙΚΑΡΧΕΣ

ΜΜε απίστευτο θράσος οι κλινικάρχες με την προ-
σφυγή τους στο ΣτΕ, διεκδικούν ακόμα μεγαλύτερα

χαράτσια σε βάρος των ασφαλισμένων γιατί, όπως
υποστηρίζουν, δε συνεκτιμήθηκε το ύψος των δαπα-
νών, ώστε να έχουν ένα εύλογο περιθώριο κέρδους!

Αχόρταγοι -όπως όλοι οι κεφαλαιοκράτες- οι κλινι-
κάρχες, δεν έμειναν ικανοποιημένοι από την προκλητική
απόφαση 3.12.2008 με την οποία η κυβέρνηση της ΝΔ
τους προσφέρει επιπλέον 17 εκατ. ευρώ τον χρόνο ανα-
δρομικά από το 2002, που θα προστεθούν στα 250
εκατ. ευρώ με τα οποία τους είχε φιλοδωρήσει η κυβέρ-
νηση του ΠΑΣΟΚ. 

Το 1998, η τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ καθιέρωσε
δύο τύπους νοσηλίων για τα δημόσια νοσοκομεία: Το
ημερήσιο ενοποιημένο (κλειστό) νοσήλιο που ποικίλλει
από κλινική σε κλινική και το συνολικό ενοποιημένο (κλει-
στό) νοσήλιο, στο οποίο περιλαμβάνονται ιατρικές πρά-
ξεις, φάρμακα κλπ.

Μ' αυτή τη διατίμηση οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ -
όπως και της ΝΔ - μετακύλησαν τη χρηματοδότηση των
δημόσιων νοσοκομείων στα ασφαλιστικά ταμεία, τα
οποία σήμερα χρωστούν 2,2 δισ. ευρώ στα νοσοκομεία.

ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ
Παρά την απίστευτη κερδοφορία τους, οι φαρμακευτικές

επιχειρήσεις αρνούνται να επιστρέψουν και τα ελάχιστα ψί-
χουλα στα Ταμεία, το περίφημο REBATE,  (έτσι λέγεται στα  αγ-
γλικά η απάτη;) όπως προέβλεπε ο ν. 3408/2005 σαν
αντάλλαγμα για την κατάργηση της διαβόητης λίστας φαρμά-
κων, που αντιστοιχούσε σε 4% επί της λεγόμενης καθαρής τιμής
των φαρμάκων, που πλήρωσαν τα ασφαλιστικά ταμεία από το
2006 και μετά. 

Συνολικά το 2006 και 2007 τα ασφαλιστικά ταμεία πλήρω-
σαν 7 δισ. ευρώ ως «καθαρή τιμή» για τα φάρμακα των ασφαλι-
σμένων τους. Με κοινή υπουργική απόφαση η επιστροφή για το
2006 και 2007 προσδιορίστηκε σε «ποσό ίσο με το 1,9068%», που
αντιστοιχεί σε 134 εκατ. ευρώ.

Όμως με το νόμο 3697/2008 η κυβέρνηση της ΝΔ μείωσε την
επιστροφή των φαρμακοβιομηχάνων στο 3% επί της λιανικής
τιμής των φαρμάκων, με αποτέλεσμα η φαρμακοβιομηχανία να
γλιτώνει την επιστροφή του 2008, που φτάνει τα 116 εκατ.
ευρώ.

Ήδη οι φαρμακοβιομήχανοι έχουν προσφύγει κατά της από-
φασης για την επιστροφή των 134 εκατ. ευρώ, επιδιώκοντας
ταυτόχρονα να προσβάλουν και την επιστροφή του 3%, και σε
αυτή την κατεύθυνση η κυβέρνηση με την κατάργηση της διά-
ταξης που προέβλεπε την επιστροφή του 4%, πρόσφερε στους
φαρμακοβιομήχανους το καλύτερο εφόδιο...

Εφορμούν κατά των ασφαλιστικών ταμείων

ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟ 2009ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟ 2009
με αγωνιστικό «ποδαρικό»με αγωνιστικό «ποδαρικό»

ΠΠάνω στην αλλαγή του χρόνου, δυνάμεις των ταξικών σωματείων ΠΕΜΕΝ και
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ κατέφτασαν στην Αλεξανδρούπολη, δίνοντας δύναμη στους ναυ-

τεργάτες του «ΣΑΟΣ ΙΙ» να αντισταθούν στην αυθαιρεσία και στις τρομοκρατικές με-
θοδεύσεις του εφοπλιστή Μανούση. Απέτρεψαν την παράνομη απόλυση και
ξεκίνησαν επίσχεση εργασίας απαιτώντας τα λεφτά τους.

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ο εφοπλιστής Μανούσης, με στόχο να τρομο-
κρατήσει συνολικά τους ναυτεργάτες των πληρωμάτων στα πλοία της εταιρείας ΣΑΟΣ,
είχε επιχειρήσει να απολύσει παράνομα τον Λοστρόμο του πλοίου, ενώ του όφειλε δε-
δουλευμένα.

Ένοχη ήταν και πάλι η σιωπή της διοίκησης της Ένωσης Ναυτών ΠΕΝΕΝ, που
όπως και στην κραυγαλέα παράνομη απόλυση Ναύτη στο «SARDINIA VERA» και
τόσες άλλες περιπτώσεις δεν έβγαλε ούτε καν ανακοίνωση, ενώ όταν και όπου «πα-
ρεμβαίνει» το κάνει για να συμβουλέψει τους ναύτες να «καθίσουν φρόνημα»!

Την επομένη, 2 Γενάρη, ο εφοπλιστής Μανούσης και τα πολιτικά φερέφωνά του
στο ΥΕΝ, έβαλαν «αγανακτισμένους» επιβάτες, να διαμαρτύρονται στο λιμεναρχείο,
ενώ στην ενορχηστρωμένη επίθεση σε βάρος των ναυτεργατών εντάχθηκε και εκλεγ-
μένος με το ΠΑΣΟΚ νομάρχης Έβρου Ν. Ζαμπουνίδης, ο οποίος μάλιστα μπήκε στην...
«πρώτη γραμμή»! 

Επιπλέον λιμεναρχείο, ΥΕΝ, αλλά και τα τοπικά ΜΜΕ απέκρυβαν την επιστολή
των ναυτεργατών για την εκτέλεση του έκτακτου δρομολογίου, την εκτέλεση του οποίου
αρνήθηκε ο εφοπλιστής Μανούσης, ο οποίος έχει εγκαταλείψει στην Αλεξανδρούπολη
και τα πλοία «ΝΟΝΑ ΜΑΙΡΗ» και «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» χωρίς να εφαρμόζεται η προ-
βλεπόμενη ασφαλής φύλαξή τους. 

Είναι απόλυτα σαφές ότι το εφοπλιστικό κεφάλαιο γίνεται συνεχώς επιθετικότερο,
εξαπολύοντας βάρβαρη επίθεση σε ναυτεργάτες και νησιώτες, απειλώντας με απο-
ρύθμιση συνολικά τις ακτοπλο7κές συγκοινωνίες, εισπράττοντας την επιβράβευσή του
από την κυβέρνηση της ΝΔ και την αβάντα του ΠΑΣΟΚ, με την έγκριση εκταμίευσης
από το δημόσιο ταμείο ακόμα 100.000.000 ευρώ για τις 76 «άγονες γραμμές» το 2009! 

Με τον αγώνα τους οι ναυτεργάτες και οι ταξικές δυνάμεις στέλνουν το μήνυμα
και στους νησιώτες -οι οποίοι επίσης αποτελούν τα μεγάλα θύματα του εφοπλιστικού
κεφαλαίου και της πολιτικής που το στηρίζει- για συσπείρωση δυνάμεων, συντονισμό
και κοινή δράση, με επιτροπές αγώνα, διεκδικώντας σύγχρονες, φτηνές, για 365 μέρες
το χρόνο ακτοπλοJκές συγκοινωνίες, με πληρώματα με πλήρη εργασιακά δικαιώματα
σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες τους.

Αντιμέτωπη με απολύσεις, διαθεσιμότητες, αναγκαστικές άδειες, πολύ-
μορφους εκβιασμούς και πιέσεις, η εργατική τάξη καλείται να πληρώσει τα

«σπασμένα» της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης. 
Και επειδή η εργατική αγανάκτηση μεγαλώνει, επειδή καθημερινά αποδει-

κνύεται πως η σύγκρουση με την πολιτική που
υπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου είναι
μονόδρομος για τους εργαζόμενους, τα δεκα-
νίκια του κεφαλαίου έχουν αναλάβει δράση,
ώστε οι εργαζόμενοι να δεχτούν υπάκουα κάθε
εργοδοτική απαίτηση, κάθε επίθεση σε όσα δι-
καιώματα έχουν απομείνει όρθια.

Λένε ψέματα στους εργάτες πως: Αν συ-
νεργαστούν με τους εργοδότες θα δεχτούν
μικρότερα χτυπήματα. Η αλήθεια είναι ότι:
Όσο πιο ανεκτικοί, πιο υποχωρητικοί γίνονται οι
εργάτες απέναντι στο κεφάλαιο, τόσο μεγαλύ-
τερο έδαφος αφήνουν ελεύθερο για την ένταση
της επίθεσης που ξετυλίγεται σε βάρος τους. 

Λένε ψέματα στους εργάτες πως: Αν συ-
νεργαστούν με τους εργοδότες, κάποια
στιγμή η «μπόρα θα περάσει». Η αλήθεια είναι
ότι: Η πολιτική που οδηγεί στην επιδείνωση της θέσης του εργαζόμενου και της
οικογένειάς του σχεδιάζεται και εφαρμόζεται, ανεξάρτητα από την εκδήλωση ή
όχι οικονομικής κρίσης. 

Ακόμα και όταν η κερδοφορία των εταιρειών κινούνται ανοδικά, κανένας
επιχειρηματίας δε μοιράζεται τα κέρδη του με τους εργάτες που παράγουν
τον πλούτο. Στόχος για την πάλη της εργατικής τάξης δεν μπορεί να είναι
μόνο να μετριαστεί η σφοδρότητα της επίθεσης που δέχεται, δεν μπορεί να

είναι η «μικρότερη δυνατή ζημιά». 
Την ώρα που οι άλλες πολιτικές δυνάμεις καταθέτουν προτάσεις διαχείρισης

της κρίσης υπέρ του κεφαλαίου και εναντίον του λαού, το ΚΚΕ απευθύνεται στο
λαό καλώντας τον να υπερασπιστεί τα συμφέροντά του, να οργανώσει την αντε-

πίθεσή του για να μην πληρώσει τα σπασμένα
της καπιταλιστικής κρίσης, για να αποσπάσει
μέτρα ικανοποίησης των αναγκών του αλλά
και για να δρομολογήσει φιλολα6κές εξελίξεις.  

Η ΝΔ προσπαθεί να μεταθέσει τις συνέ-
πειες της κρίσης στην «παγκοσμιοποίηση»,
στην αναγκαιότητα εφαρμογής των επιλογών
της ΕΕ, ενώ με τη σειρά τους το ΠΑΣΟΚ και ο
ΣΥΡΙΖΑ τραβάνε τις αιτίες των προβλημάτων
στην αντίθετη άκρη. Αποδίδουν ευθύνες μόνο
στη ΝΔ, με κύριο στόχο να βγάλουν «λάδι»
την ΕΕ και την ευθύνη που έχουν και τα δύο
κόμματα που κυβέρνησαν εναλλάξ. 

Επιβεβαιώνεται πόσο δίκιο είχε το ΚΚΕ,
που επέμενε στην ανάγκη να συνειδητοποιη-
θεί ευρύτερα, από τις αρχές της 10ετίας του
'90, ο χαρακτήρας των καπιταλιστικών ανα-

διαρθρώσεων της που συγκροτημένα ξεκίνησαν με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ. 
Τώρα είναι η ώρα που οι εργαζόμενοι πρέπει μαζικά, δυναμικά να συ-

σπειρωθούν στο ΠΑΜΕ, να αναπτύξουν ταξικά προσανατολισμένο αγώνα, με
στόχο την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών των εργαζομένων και των
οικογενειών τους. Να πλήξουν χωρίς κανένα δισταγμό το κεφάλαιο και όλους
όσους το υπηρετούν. Όσο περισσότερο αδυνατίζει ο αντίπαλός τους, τόσο
περισσότερο έδαφος θα κερδίζει η δική τους αντεπίθεση.

Στο σφυρί και το λιμάνι Πρέβεζας

ΣΣχεδιασμοί και μεθοδεύσεις παράδοσης σε επιχειρηματικά συμφέροντα
του Τουριστικού Λιμένα της Πρέβεζας βρίσκονται στα σκαριά. 
Προς το παρόν το ξεπούλημα «σκοντάφτει» σε «προστριβές» μεταξύ Λ.Τ.

Πρέβεζας και Υπουργείου Τουρισμού σχετικά με το ποιος θα καρπώνεται
μερίδιο από τα υπέρογκα  κέρδη της μαρίνας. Στην ίδια ρότα της ιδιωτικοοι-
κονομικής λειτουργίας των λιμανιών η δημοτική αρχή (ΣΥΝ - ΠΑΣΟΚ) προ-
σφέρεται να αναλάβει ο δήμος τις αρμοδιότητες λειτουργίας του λιμανιού,
με συγκρότηση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

Ταυτόχρονα Αλιείς και επαγγελματίες σκαφών που αράζουν τις βάρκες
στον Τουριστικό Λιμένα εξωθούνται να υπογράψουν στο λιμεναρχείο υπεύ-
θυνη δήλωση άμεσης εγκατάλειψης του Λιμανιού χωρίς καμία αντίρρηση και
αντίσταση όταν ειδοποιηθούν.

Αυτές τις συνέπειες που θα έχει η ιδιωτικοποίηση του Λιμένα καθώς και
την επιβάρυνση του Αμβρακικού Κόλπου από την ασύδοτη επέκταση των με-
γάλων ιχθυοκαλλιεργειών και από τη δημιουργία δεξαμενών καυσίμων από
την «ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΕ», ΕΚΟ και SHELL, εξέφρασαν σε συνε-
δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου οι Σύλλογοι Αλιέων Πρέβεζας, απαιτώ-
ντας αποκλειστικά δημόσιο και ελεύθερο λιμάνι στην ευθύνη του κράτους.

ΗΗκαπιταλιστική κρίση βρίσκεται σε εξέλιξη. Η
ποντοπόρος ναυτιλία αντιμετωπίζει ήδη τις

συνέπειές της. Ανακατατάξεις στο χώρο θα γί-
νουν. Κάποιοι θα μικρύνουν ή/και θα εξαφανι-
σθούν. Άλλοι θα ωφεληθούν, θα μεγαλώσουν. Η
συγκέντρωση μεγαλύτερου πλούτου σε λιγότερα
χέρια θα είναι ένα από τα αποτελέσματα και
αυτής της κρίσης.

Οι εφοπλιστές, όμως, τα προηγούμενα χρόνια
συγκέντρωσαν αμύθητα πλούτη. Τα καθαρά κέρδη
των Ελλήνων εφοπλιστών για το 2004 σύμφωνα με
δικές τους εκτιμήσεις ανήλθαν σε 20 δις δολάρια,
ενώ για το 2007 οι εκτιμήσεις τα ανεβάζουν σε 25
δις δολάρια και για τη 10ετία 1997-2006 εκτιμήθη-
καν σε 130 δις δολάρια. Έτσι δεν θα στερηθούν οι
ίδιοι, τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους. Και βέ-
βαια θα συνεχίσουν να κερδίζουν όταν η κρίση πε-
ράσει. 

Για την ώρα οι εφοπλιστές, όπως όλοι οι πλου-
τοκράτες, θα επιδιώξουν να ξεπεράσουν την κρίση
με το μικρότερο δυνατό κόστος, φορτώνοντας τις
συνέπειές της στους εργαζόμενους στα πλοία και
στη στεριά. Επίσης αξιώνοντας από την Πολιτεία
να τους …συνδράμει. Ήδη τα πρώτα σχετικά δη-

μοσιεύματα έκαναν την εμφάνισή τους. 
Για να μαζέψουν οι εργαζόμενοι τις διεκδικήσεις

τους ή και να δεχθούν να χάσουν κάποιες κατα-
κτήσεις τους, γίνεται προσπάθεια τρομοκράτησής
τους. Φαίνεται στα δημοσιεύματα των φερέφωνων
του κεφαλαίου. Θεωρούν δοσμένο το επίπεδο ναύ-
λων - τιμών πλοίων που είχε διαμορφωθεί και που
οι ίδιοι χαρακτήριζαν …απίστευτο και δημιουργούν
εντυπώσεις με πηχιαίους τίτλους ή αντίστοιχα κεί-
μενα.

Για παράδειγμα, δημοσιογράφος «χτυπιέται»
γιατί ο ναύλος στα Capes έπεσε μέσα σε λίγους
μήνες κατά 97%. Κι αυτό, όπως λέει, δεν το χωράει
ανθρώπου νους. Ενώ, προφανώς κατά τη γνώμη
του, πρέπει να χωράει ο ανθρώπινος νους ναύλο
230.000 δολάρια τη μέρα! 

Ναύλος που επέτρεπε στο πλοίο με ένα ταξίδι
2-3 μηνών να μείνει αραγμένο 10 μήνες και να έχει
κέρδη και για τους 12 μήνες του χρόνου. Φυσικά το
πλοίο δεν άραζε και ο καθένας μπορεί να υπολογί-
σει τα τεράστια κέρδη που αποκόμιζε. Πρέπει να
σημειώσουμε ότι αυτός ο ναύλος ήταν η εξαίρεση,
στα μέσα του προηγούμενου χρόνου. Αλλά και ο
μισός από αυτόν, που ήταν ο κανόνας για ολό-

κληρο το 2007 και το μισό του 2008, γέμιζε τα
πουγγιά των εφοπλιστών με αμύθητα πλούτη.

Άλλο δημοσίευμα με τίτλο «Υποχώρηση 70%
στις τιμές πλοίων Handy Size». Στο κείμενο ανα-
φέρονταν πωλήσεις συγκεκριμένων πλοίων κατα-
σκευής 2000 και 2001 αντί 18 και 19 εκατ.
δολαρίων αντίστοιχα και τα συγκρίνει με τα 45
εκατ. δολάρια που πληρώθηκαν πριν μερικούς
μήνες για παρόμοιο πλοίο ναυπήγησης 1997. 

Τι δεν λέει το δημοσίευμα. Δεν λέει ότι τα πλοία
αυτά ναυπηγήθηκαν με κόστος 16 εκατ. δολάρια
το ένα. Ποσό που αποσβέστηκε και έμεινε και κέρ-
δος στα χρόνια που δούλευαν τα πλοία. Που ση-
μαίνει ότι η …μειωμένη τιμή πώλησης, είναι
ολόκληρη καθαρό κέρδος για τον εφοπλιστή.

Οι ναυτεργάτες, όλοι οι εργαζόμενοι δεν πρέ-
πει να πέσουν θύματα της ιδεολογικής τρομο-
κρατίας, που σίγουρα θα εντείνεται όσο
προχωράει και βαθαίνει η κρίση. Αυτοί που κέρ-
διζαν για χρόνια, οι εφοπλιστές, ας στερηθούν
μικρό μέρος των κερδών τους. Η εργατική τάξη,
που δημιουργεί τον πλούτο, πρέπει να συνεχίσει
να διεκδικεί αυτά που της ανήκουν.

«ΒΑΤ»
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Μονοπώλια «λαJκής βάσης»!
Έντονες αντιδράσεις σε Ρέθυμνο και Σητεία έχει προκαλέσει η από-

φαση των ναυτιλιακών εταιρειών και της κυβέρνησης, με το πρόσχημα
των «άγονων» χειμερινών δρομολογίων, να διακόψουν τα δρομολόγια
από και προς τον Πειραιά. 

Στη βάση αυτών των αρνητικών αποφάσεων, το τελευταίο διάστημα,
στο Ρέθυμνο αναπτύσσεται μια έντονη δραστηριότητα μεταξύ Τοπικής
και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και επιχειρηματιών του τουριστικού
κλάδου για τη δημιουργία τοπικής ναυτιλιακής εταιρείας «λα7κής
βάσης», προκειμένου, όπως λένε, να απαλλαγούν από το μόνιμο εφιάλτη
της έλλειψης πλοίου, που αντιμετωπίζουν κάθε χειμώνα. 

Μόνο που, στην Κρήτη, τα περί λα7κής βάσης έχουν δοκιμαστεί και
υπάρχει σχετική πείρα. Για παράδειγμα, η εταιρεία «Μινωικές Γραμ-
μές», που κατέληξε στον Ιταλό επιχειρηματία Γκριμάλντι. Αντίστοιχη
είναι η κατάσταση και στα Χανιά με την εταιρεία «ΑΝΕΚ», όπου το πλει-
οψηφικό πακέτο των μετοχών ανήκει στην οικογένεια Βαρδινογιάννη. 

Βέβαια, η διακοπή και η έλλειψη δρομολόγησης πλοίων, η μείωση
των δρομολογίων ειδικότερα τη χειμερινή περίοδο, δεν είναι ξεκομμέ-
νες από τη συνολική κατάσταση που επικρατεί, όπως, την αύξηση των
εισιτηρίων και των ναύλων, την κατάργηση των εκπτώσεων σε ευπαθείς
ομάδες, τα υπερήλικα πλοία, την εντατικοποίηση της δουλειάς και τη χει-
ροτέρευση των συνθηκών εργασίας των ναυτεργατών στα ακτοπλο7κά
πλοία.

Έτσι, μέσα και από τις συγκεκριμένες εξελίξεις, προκύπτει ότι το
πρόβλημα μπορεί να λυθεί οριστικά, σε όφελος του λαού, μόνο μέσα από
τη δημιουργία Ενιαίου Δημόσιου Φορέα Ατοπλο7κών Συγκοινωνιών, στα
πλαίσια της λα7κής εξουσίας, που θα μετατρέψει την ακτοπλο6α από
τομέα κερδοσκοπίας σε τομέα εξυπηρέτησης των λα7κών αναγκών. 

Με αποκλειστικά δημόσια κρατικά λιμάνια, σύγχρονα και ασφαλή,
με υποδομές στήριξης της ναυτιλίας. Με ακτοπλο7κές συγκοινωνίες όλο
το χρόνο με ασφαλή, σύγχρονα πλοία, με φτηνά εισιτήρια, σύγχρονες
υπηρεσίες. Εξασφάλιση μεταφοράς καυσίμων, εμπορευμάτων, αγαθών
για την εξυπηρέτηση της λα7κής οικονομίας και των αναγκών του λαού,
κ.ά.

Κράτος και παρακράτος από κοινού 
ενάντια στο εργατικό-λαJκό κίνημα

Ηεν ψυχρώ δολοφονία του 15χρονου μαθητή Αλέξη Γρηγορόπουλου, 6 Δεκέμβρη, από ειδικούς φρουρούς της Αστυνο-
μίας, είναι αποτελέσματα της κρατικής βίας και καταστολής, από μια πολιτική που βλέπει εχθρό το λαό και τη νεολαία

που διεκδικεί, που αγωνίζεται, που αμφισβητεί την εξουσία της πλουτοκρατίας του τόπου και τα κόμματά της.
O τραυματισμός του 16χρονου μαθητή Γιώργου Παλμωματά, 18 Δεκέμβρη, από πυροβολισμό «αγνώστων» και η ύπουλη

επίθεση με «βιτριόλι» σε βάρος της Γ.Γ. του σωματείου καθαριστριών Κωσταντίνας Κούνεβα, 23 Δεκέμβρη, επίσης είχαν
στόχο να παρεμποδίσουν και να τρομοκρατήσουν όσους αγωνίζονται για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζο-
μένων και της νεολαίας.

Η δράση κουκουλοφόρων στα γεγονότα που ακολούθησαν τη δολοφονία του 15χρονου μαθητή, η επίθεση με καλάσ-
νικοφ κατά της κλούβας των ΜΑΤ και η δολοφονική επίθεση κατά των τριών αστυνομικών, 5 Γενάρη, με συνέπεια το σο-
βαρό τραυματισμό του ενός, αποτελούν κρίκο της ίδιας αλυσίδας, της προβοκατόρικης δράσης μηχανισμών και κέντρων
εντός και εκτός Ελλάδας, που ο πυρήνας τους έχει διαμορφωθεί στους κόλπους του κράτους, τόσο επί ΠΑΣΟΚ όσο και επί
ΝΔ.

Στόχος τους είναι το εργατικό – λαJκό κίνημα και όχι η δημοκρατία και η λεγόμενη ομαλότητα, ούτε η αποσταθερο-
ποίηση της χώρας, όπως ισχυρίζονται διάφορες πλευρές. Αποσκοπούν στην τρο-
μοκράτηση και στον εκφοβισμό λαJκών στρωμάτων, στην υποταγή τους και στην
ενίσχυση των μέτρων κρατικής καταστολής.  
• «(...) Τούτο το πυροτέχνημα των δολοφονιών, που δεν έχουν κανένα νόημα, και, αν το
καλοκοιτάξεις, είναι πληρωμένες και μονταρισμένες απ' την αστυνομία (...)». (Κ. Μαρξ – Φ.
Ένγκελς, Άπαντα, τ. 39, σελ. 223)
• «(...) Οι μεμονωμένες απόπειρες δολοφονίας, σαν επαναστατική τακτική, είναι άσκοπες
και επιζήμιες. Μόνο το μαζικό κίνημα μπορεί να θεωρηθεί σαν πραγματική πολιτική πάλη
(...).». (Β. Ι. Λένιν, Άπαντα, τ. 40, σελ. 312)
• «(...) H τρομοκρατία είναι ένα αρνητικό όπλο, που δεν προσφέρει απολύτως ποτέ τα ανα-
μενόμενα αποτελέσματα κι ότι μπορεί να απομακρύνει το λαό από ένα επαναστατικό κί-
νημα (...)». (Τσε Γκεβάρα, «Ο Ανταρτοπόλεμος», σελ. 127)

Τεράστιες είναι οι ευθύνες των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.
Π προώθησαν και εφάρμοσαν στην πράξη τους νόμους, που αυτοί οι ίδιοι εναλ-
λάξ ψήφισαν στη Βουλή και από κοινού στην Ευρωβουλή, όπως οι ευρωτρομονό-
μοι, η συνθήκη Σένγκεν, η χρήση όπλων από αστυνομικούς, οι εξουσίες των
μυστικών υπηρεσιών, τα συστήματα παρακολούθησης, η εμπλοκή των Ενόπλων
Δυνάμεων σε ζητήματα εσωτερικής τάξης κ.ο.κ. 

Όσοι χα7δεύουν τα αυτιά των κουκουλοφόρων, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και μια
ομάδα σύμμαχων προπαγανδιστών του από τα ΜΜΕ, επωμίζονται βαριά πολι-
τική ευθύνη. Η στάση του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί πολιτικό καιροσκοπισμό. Με την πο-
λιτική και πρακτική του τακτική στηρίζει σε βάρος του οργανωμένου κινήματος
μορφές, ανοιχτές και ευάλωτες στη διείσδυση αστικών και κατασταλτικών μηχα-
νισμών.

Είναι σήμερα επιτακτική ανάγκη να μπουν στη δράση κι αυτοί που μέχρι σήμερα δεν είχαν αποφασίσει να κάνουν το
βήμα ή είχαν παλιότερα αποστρατευτεί. Να δυναμώσει ακόμα περισσότερο το ΠΑΜΕ, το οργανωμένο λα7κό κίνημα, με
αφετηρία τους χώρους εργασίας και κατοικίας, με συντονισμό κατά κλάδο, κατά δήμο, γειτονιά. 

Το μεγαλοπρεπές κτίριο του ΝΑΤ, που έχει οικοδομηθεί
πριν 250 χρόνια, θα ήταν χρήσιμο σαν μουσείο αλλά δεν

προσφέρεται πλέον για την λειτουργική εξυπηρέτηση του
σκοπού του. 

Παρά του ότι εδώ και τρία χρόνια είναι έτοιμο το νέο κτί-
ριο του ΝΑΤ, με ευθύνη της Διοίκησης και του ΥΕΝ δεν με-
ταφέρονται εκεί οι υπηρεσίες, με αποτέλεσμα αυτό το
αλαλούμ που βλέπουμε καθημερινά και ταλαιπωρεί ασφαλι-
σμένους και εργαζομένους.

Οι 170 υπάλληλοι - που έχουν απομείνει από τους 450 κά-
ποτε - δεν επαρκούν, βέβαια, να εξυπηρετήσουν ικανοποιη-
τικά τους 30.000 ναυτεργάτες και τους 70.000 συνταξιούχους,
με αποτέλεσμα την υπέρμετρη καθυστέρηση και τα ιδιαίτερα
συχνά λάθη στην έκδοση των αποφάσεων, που πάντοτε απο-

βαίνουν σε βάρος των ασφαλισμένων.
Οι ισολογισμοί του ΝΑΤ βρίσκονται ακόμα στο …2002

καθώς στο λογιστήριο έχουν απομείνει μόνο …3 πτυχιούχοι
υπάλληλοι, ενώ παρά την ανάθεση σε ιδιωτική εταιρεία δεν
υπάρχει αισιόδοξη προοπτική, γιατί η καθυστέρηση είναι πο-
λιτική επιλογή για το κουκούλωμα ευθυνών.

Σε ιδιώτες έχουν ανατεθεί, επίσης, τόσο η φύλαξη – δια-
χείριση του Αρχείου, με ότι αυτό συνεπάγεται για τα προσω-
πικά δεδομένα των ασφαλισμένων, όσο και η καθαριότητα
του κτιρίου, με ότι αυτό συνεπάγεται για την υγεία των εργα-
ζομένων, η οποία εκτός αυτού επιβαρύνεται από την ακα-
ταλληλότητα του κτιρίου, για το οποίο ο Σύλλογος των
υπαλλήλων έχει ζητήσει από την Υγειονομική Υπηρεσία της
Νομαρχίας να προβεί στους απαραίτητους ελέγχους.

ΝΑΤ: απ’ έξω κούκλα – μέσα πανούκλα!

Από τη σύνταξη γίνεται γνωστό ότι η ύλη 
του παρόντος φύλλου έκλεισε στις 23/1/2009

ΕΡΓΑΤΙΚΑ «ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ»
34 συνολικά εργαζόμενοι, ναυτεργάτες ή συνεργεία, έλ-

ληνες και αλλοδαποί, έχασαν τη ζωή τους μέσα στα πλωτά κά-
τεργα των ελλήνων εφοπλιστών ή ξένων που βρισκόταν σε
ελληνικά λιμάνια, σύμφωνα μόνο με τα στοιχεία που έχουν δει
το φως της δημοσιότητας και έχει καταγράψει η «Ν», αφού το
ΥΕΝ δεν δίνει στατιστικά στοιχεία. 

Επίσης 127 εργάτες της στεριάς και έχασαν τη ζωή τους
σύμφωνα με τα στοιχεία του υποστελεχομένου Σώματος Επι-
θεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), ενώ για τους θανάτους που
οφείλονται σε επαγγελματικές ασθένειες στην Ελλάδα δεν
υπάρχουν καταγεγραμμένα στοιχεία!

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

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Ορ-
γάνωσης Εργασίας 350.000 εργαζόμενοι ότι σε όλον τον
κόσμο κάθε χρόνο χάνουν τη ζωή τους εργατικά «ατυχήματα»
και άλλοι 1.850.000 από επαγγελματικές ασθένειες.

Η εντατικοποίηση της εργασίας, η έλλειψη μέτρων Υγιει-
νής και Ασφάλειας στους τόπους δουλειάς, η ελαστικοποίηση
των σχέσεων εργασίας, η ένταση της εργοδοτικής τρομο-
κρατίας, ο περιορισμός στον τυπικό έλεγχο για την εφαρμογή
μιας νομοθεσίας που ούτως ή άλλως είναι κομμένη και ραμ-
μένη στα μέτρα της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, είναι με-
ρικές μόνο από τις αιτίες που μετατρέπουν τους τόπους
δουλειάς σε κάτεργα.

Αν εφαρμόζονταν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας θα
μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί ετησίως τουλάχιστον
300.000 θάνατοι από «ατυχήματα» και 200 εκατομμύρια «ατυ-
χήματα» οποιασδήποτε φύσεως από τα 270 εκατομμύρια,
που σημειώνονται κάθε χρόνο σε τόπους δουλειάς...
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Πλατιά συσπείρωση για την ακτοπλο!α

Οι ακτοπλο�κές συγκοινωνίες, για να εκπληρώσουν τον κοινωνικό τους ρόλο, για να μετατραπούν σε
εργαλείο ανάπτυξης προς όφελος των εργαζομένων, των λα�κών στρωμάτων, πρέπει να γίνουν πε-

ριουσία του λαού, τονίζει σε ψήφισμά της η Επιτροπή Αγώνα για την Ακτοπλο0α Λέσβου, που συγκροτούν
πλήθος μαζικών φορέων του νησιού και -μεταξύ άλλων- προσθέτει:  

Ο κανονισμός 3577/92 της ΕΕ και ο Ν. 2932/2001 για την απελευθέρωση των ακτοπλο)κών συγκοινωνιών που
εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα, όχι μόνο δεν έλυσαν αλλά όξυναν τα προβλήματα. 

Οι ακτοπλο)κές συγκοινωνίες, που είναι χώρος στρατηγικής σημασίας που συνδέεται με την άμυνα της
χώρας, δεν μπορεί να είναι στα χέρια των εφοπλιστών, δεν μπορούν να λειτουργούν με κριτήριο το κέρδος. 

Η «απελευθέρωση», άλλωστε, είναι υπεύθυνη για τη διαμόρφωση των δρομολογίων των πλοίων ανάλογα με
την «καλή θέληση» (δηλαδή την κερδοφορία) των εφοπλιστών, τη μείωση των ναυτεργατών ανά καράβι, την επι-
δείνωση του αξιόπλοου των πλοίων, τις αυξήσεις - φωτιά στα ναύλα, την κατάργηση μειωμένων εισιτηρίων για
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως οι πολύτεκνοι, οι φοιτητές κτλ. 

Για να λυθεί ολοκληρωτικά το πρόβλημα, πρέπει οι ακτοπλο�κές συγκοινωνίες να είναι περιουσία
του λαού, υπογραμμίζουν οι μαζικοί φορείς και ζητούν: Μείωση των εισιτηρίων, καθημερινή σύνδεση των νη-
σιών με την ηπειρωτική Ελλάδα, πλήρη - σταθερή εργασία για τους ναυτεργάτες κτλ.

Συναντήσεις με υπηρεσιακούς παράγοντες της
Ευρωπα6κής Επιτροπής πραγματοποίησε στις

9-10 Δεκέμβρη αντιπροσωπεία εκπροσώπων μα-
ζικών φορέων των νησιών της χώρας μας, που
επισκέφθηκε τις Βρυξέλλες με πρόσκληση της
Ε.Ο. του KKE, στους οποίους, μαζί με τον ευρω-
βουλευτή του κόμματος Γιώργο Τούσσα, έθεσαν
τα εξής ζητήματα: 
• Κατήγγειλαν την ασυδοσία των εφοπλιστών,
που με την στήριξη των κυβερνήσεων της ΝΔ και
του ΠΑΣΟΚ και των άλλων κομμάτων του ευρω-
μονόδρομου επέβαλαν την κατάργηση του κα-
μποτάζ με τον αντιλα6κό κανονισμό 3577/92 της
ΕΕ, με αποτέλεσμα την εκτίναξη στα ύψη των
τιμών των εισιτηρίων και των ναύλων, τον παρο-
πλισμό άνω των 40 πλοίων και τη δραστική μεί-
ωση της συχνότητας των δρομολογίων, την
όξυνση στα εργασιακά δικαιώματα των ναυτερ-
γατών. 
• Επέδωσαν το ψήφισμα Θηραίων πολιτών με χι-
λιάδες υπογραφές απαιτώντας: Τη συνέχιση των
εργασιών απορρύπανσης στην περιοχή του ναυ-
αγίου του «Sea Diamond» από εξειδικευμένο συ-
νεργείο, την άμεση απάντληση των καυσίμων, και
την άμεση ανέλκυση του ναυαγίου από την Καλ-
ντέρα. 
• Δήλωσαν την αντίθεσή τους στην καταπάτηση
από ιδιώτες και επιχειρηματικούς ομίλους δασών
και δημόσιων εκτάσεων στο Κρανίδι, την αλλοί-

ωση και καταστροφή του περιβάλλοντος στο Λε-
όντι Κυψέλης της Αίγινας, στα Αμπελάκια και γε-
νικότερα στην περιοχή της Σαλαμίνας, καθώς και
τα προβλήματα της θαλάσσιας ρύπανσης από τα
πλοία. 
• Αποκάλυψαν την ασύδοτη βιομηχανική δρα-
στηριότητα και τη διοχέτευση ανεπεξέργαστων
αποβλήτων στις θαλάσσιες περιοχές, με ιδιαίτερη
έμφαση στη διαχείριση των απορριμμάτων και
την ανακύκλωση σε όλη τη νησιωτική Ελλάδα, κα-
ταθέτοντας σχετικό υπόμνημα με συγκεκριμένες
προτάσεις για την Ικαρία, με διαμορφώθηκαν
μέσα από λα6κές συνελεύσεις των κατοίκων των
Δήμων. 

Από τις συναντήσεις αυτές επιβεβαιώθηκε ότι
η πολιτική των κυβερνήσεων της ΝΔ, του ΠAΣOK
και της ΕΕ καταδικάζει τα νησιά σε απομόνωση,
πλήττει βάναυσα το βιοτικό επίπεδο των νησιω-
τών, ενώ την ίδια στιγμή αυξάνει ιλιγγιωδώς τα
κέρδη των εφοπλιστών, στα οποία προστίθενται
οι πλουσιοπάροχες επιδοτήσεις που εισπράττουν
από το δημόσιο. 

Αναδείχθηκε η ανάγκη οργάνωσης της πάλης
των εργαζόμενων κατοίκων των νησιών και των
ναυτεργατών για Δημόσιο Εθνικό Φορέα Ακτο-
πλοNκών Συγκοινωνιών, που θα εξασφαλίζει κα-
θημερινή σύνδεση των νησιών με την ηπειρωτική
Ελλάδα και μεταξύ τους, με φτηνά εισιτήρια, σε
σύγχρονα και ασφαλή πλοία.

Χτύπησαν την ανθρωπιστική βοήθεια!

Πλοιάριο με το όνομα «DIGNITY», που μετέφερε στη Γάζα ανθρω-
πιστική βοήθεια της οργάνωσης «Ελεύθερη Γάζα» και είχε απο-

πλεύσει από την Κύπρο, εμβολίστηκε από ισραηλινό πολεμικό πλοίο
στα διεθνή ύδατα, στις 30 του Δεκέμβρη, και αναγκάστηκε, τελικά, να
καταφύγει στη λιβανική Τύρο μέχρι να επιδιορθωθούν οι ζημιές. Στο
πλοίο επέβαιναν, εκτός των άλλων, τρεις γιατροί και μεταφέρονται 3
τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας.

Επίσης το πολεμικό ναυτικό του σιωνιστικού καθεστώτος, στις 13
Γενάρη, ακινητοποίησε 20 ν.μ. ανοικτά από τη Γάζα ένα ιρανικό Φ/Γ
πλοίο, το οποίο μετέφερε 200 τόνους φάρμακα και τρόφιμα για δια-
νομή στους αποκλεισμένους και δυο μέρες αργότερα, 15 του Γενάρη,
με την απειλή επίθεσης παρεμπόδισε να φθάσει στη Γάζα και το πλοι-
άριο «ΑΡΙΩΝ», στο οποίο επέβαιναν 21 άτομα μεταξύ αυτών και 12
Έλληνες γιατροί και δημοσιογράφοι, που αναγκάστηκαν να επιστρέ-
ψουν στη Λάρνακα.

Το «Θέατρο του παραλόγου» 

Στις «αφερέγγυες εταιρείες που λυμαίνονται τις επιδοτήσεις για τις
άγονες γραμμές, προσφέροντας χαμηλού επιπέδου έως ανύπαρκτες

υπηρεσίες, με την αξιοσημείωτη ανοχή των αρμοδίων της κυβέρνησης»,
αποδίδει τα προβλήματα που συνεχίζουν να υπάρχουν στην ακτο-
πλοCκή σύνδεση των νησιών η υπεύθυνη του ΠΑΣΟΚ για θέματα Ναυ-
τιλίας.

Ξέχασε μήπως η κ. Τσουρή ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ άρχισε το
2001 την εφαρμογή του διαλυτικού κανονισμού 3577/92 της ΕΕ, που
είχε σαν αποτέλεσμα τα οξυμένα προβλήματα των νησιών και των ναυ-
τεργατών, την διόγκωση των επιδοτήσεων για τις «άγονες γραμμές», τα
τρελά κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων στην ακτοπλοCα (;)

Αυτή είναι η πραγματικότητα, το «θέατρο του παραλόγου», που
παίζεται προς τέρψη του εφοπλιστικού κεφαλαίου, με σκηνοθεσία ΕΕ
και πρωταγωνιστές ΝΔ - ΠΑΣΟΚ, έχοντας σαν κομπάρσους τις δυνά-
μεις του εργοδοτικού – κυβερνητικού  συνδικαλισμού, με μακιγιέρ τον
ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ και κράχτη το ΛΑΟΣ, από τον θίασο του «Ευρωμονό-
δρομου».

Τοπικοί «άρχοντες» σε ρόλο υπηρέτη 

Προκλητικά και απροκάλυπτα ενάντια στους ναυτεργάτες του
ΣΑΟΣ ΙΙ στράφηκε ο εκλεκτός του ΠΑΣΟΚ νομάρχης Έβρου Ν.

Ζαμπουνίδης, ο οποίος πρωτοστάτησε στο πλευρό του εφοπλιστή Μα-
νούση και του ΥΕΝ για να σπάσει η επίσχεση εργασίας με την οποία
διεκδικούσαν την ανάκληση της απόλυσης συναδέλφου τους και την
καταβολή δεδουλευμένων. Έφτασε, μάλιστα, στο σημείο να καταθέσει

μήνυση «κατά παντός υπευθύνου» και να επιτεθεί με απειλές εναντίον
του πληρώματος. 

Το ίδιο έκανε και ο εκλεγμένος με το ΠΑΣΟΚ νομάρχης Αθηνών Γ.
Σγουρός, με απόφαση του οποίου ολοκληρώθηκε αυτό που επιδίωκε η
κυβέρνηση της ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, να ανοίξουν δηλαδή τα καταστή-
ματα την Κυριακή 28 Δεκέμβρη και να δεχτεί χτύπημα συνολικά η
αργία της Κυριακής. 

Ψεύτικο το ενδιαφέρον του Μανούση

Σε ένδειξη της κατανόησής τους για τους αποκλεισμένους επιβάτες
στην παγωμένη Αλεξανδρούπολη, την Πρωτοχρονιά, οι ναυτεργά-

τες του ΣΑΟΣ ΙΙ με επιστολή τους ανακοίνωσαν στο ΥΕΝ, στο λιμε-
ναρχείο Αλεξανδρούπολης, στην Εισαγγελία και στην εταιρεία, ότι
λόγω της ημέρας θα έκαναν ένα έκτακτο δρομολόγιο για Σαμοθράκη
με επιστροφή στην Αλεξανδρούπολη, όπου και θα συνέχιζαν την επί-
σχεση. 

Όμως ο εφοπλιστής Μανούσης, ο οποίος όπως έλεγε σε επιστολή
του 12 Δεκέμβρη προς τους κατοίκους, ήταν έτοιμος να πουλήσει και
το σπίτι του για να τους εξυπηρετήσει, αρνήθηκε να εκτελεστεί το δρο-
μολόγιο και το ΥΕΝ, «επιστράτευσε» πλωτά του λιμενικού να μεταφέ-
ρουν επιβάτες!

Σύμβολο των Ελλήνων εφοπλιστών

Με τυμπανοκρουσίες και παράτες υποδέχτηκαν οι εφοπλιστές, οι
πολιτικοί εκπρόσωποι του κεφαλαίου και οι συνδικαλιστικοί υπη-

ρέτες τους, το πλοίο «σύμβολο» της ελληνικής ναυτιλίας S/S «Hellas
Liberty», που κατέπλευσε, 11 Γενάρη, στον Πειραιά προερχόμενο από
τις ΗΠΑ.

Πρόκειται για ένα από τα τρία εναπομείναντα πλοία της σειράς
τύπου «Liberty», που χρησιμοποιήθηκαν κατά τον Β’ παγκόσμιο πό-
λεμο, για τον ανεφοδιασμό των συμμαχικών δυνάμεων με την συγκρό-
τηση νηοπομπών, που έγιναν στόχος των ναζιστικών υποβρυχίων με
θύματα χιλιάδες ναυτεργάτες -ανάμεσά τους 3.000 Έλληνες- οι οποίοι
ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της θρυλικής ΟΕΝΟ έκαναν πράξη το
σύνθημα «Κρατήστε τα πλοία εν κινήσει». 

Κανένας, βέβαια, εφοπλιστής δεν έχασε τη ζωή του σ’ αυτό τον
αγώνα ενάντια στον φασισμό και ιδιαίτερα οι έλληνες εφοπλιστές βγή-
καν κερδισμένοι, με αποζημιώσεις πολλαπλάσιες της αξίας των απο-
λεσθέντων πλοίων. Μετά τον πόλεμο οι ΗΠΑ έδωσαν στο ελληνικό
κράτος 100 πλοία «Liberty», που στη συνέχεια η τότε κυβέρνηση τα χά-
ρισε στους εφοπλιστές, που έκαναν μ’ αυτά «χρυσές δουλειές»!

Άραγε θα βρεθεί χώρος για όλα αυτά στο πλωτό μουσείο της Ελ-
ληνικής Ναυτικής Ιστορίας, που προορίζεται να μετατραπεί με το
όνομα «Ελευθερία»(;)

Ηκυβέρνηση της ΝΔ έχει βαριές ευθύνες. Από το λιμάνι του
Αστακού φεύγουν όπλα των ιμπεριαλιστών που πλημμυρί-

ζουν στο αίμα τη Λωρίδα της Γάζας. Οι δήθεν κατηγορηματι-
κές διαψεύσεις του πρωθυπουργού, που συνοδεύονται
μάλιστα με υποκριτικές διακηρύξεις για αποστολή ανθρωπι-
στικής βοήθειας στη Γάζα, δεν πείθουν κανέναν. Το αμερικα-
νικό Πεντάγωνο την εκθέτει. 

Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση της ΝΔ εμφανίζεται πανέτοιμη
να συμμετάσχει σε ενδεχόμενη ιμπεριαλιστική επέμβαση της
ΕΕ στην περιοχή. Εξ άλλου με την άδειά της πραγματοποιή-
θηκε, 28 Μάη - 12 Ιούνη 2008, ευρείας κλίμακας στρατιωτική
ελληνο-ισραηλινή άσκηση στον ελληνικό εναέριο χώρο.

Υποκριτική και αναξιόπιστη η στάση του ΠΑΣΟΚ, που ανέ-
ξοδα τώρα καταδικάζει στα λόγια αυτό που έκανε πράξη όταν
ήταν στην κυβέρνηση, δηλαδή να διευκολύνει τους ιμπεριαλι-
στές δολοφόνους στον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας και στο
σφαγιασμό του λαού του Ιράκ, παρέχοντας ελληνική στεριά,
θάλασσα και αέρα.

Την ίδια ώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και της «Σοσιαλιστι-
κής Διεθνούς» Γ. Παπανδρέου (με αντιπρόεδρο τον «αριστερό»

ισραηλινό υπουργό πολέμου Εχ. Μπάρακ) βάζει το θύτη και το
θύμα στο ίδιο καζάνι ζητώντας «να σταματήσει το Ισραήλ τον
πόλεμο και η Χαμάς τους πυραύλους»!

Για κορύφωση του διαρκούς εγκλήματος σε βάρος του πα-
λαιστινιακού λαού κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ,
που όμως, για μια ακόμα φορά, σπεύδει να απαλλάξει την ΕΕ
απ' τις τεράστιες ευθύνες που της αναλογούν, αναφέροντας
ότι στο έγκλημα αυτό συμπράττουν οι ΗΠΑ «αλλά και κυρίαρ-
χοι κύκλοι της ΕΕ», αντί της αλήθειας που είναι ότι το έγκλημα
αυτό πραγματοποιείται με την στήριξη των ΗΠΑ και της ΕΕ στο
σύνολό της.

Σε έλλειψη …σοβαρότητας αποδίδει την συνενοχή των
ΗΠΑ και της ΕΕ  πρόεδρος του ΛΑΟΣ, ο οποίος δήλωσε μεν ότι
«οι δολοφονίες, οι εκτελέσεις, οι βιαιοπραγίες δε γίνονται μόνο
από τους Εβραίους, αλλά και από τις ηγεσίες της Δύσης, που
τους το επιτρέπουν» και πρόσθεσε: «Aς σοβαρευτούν, η Ουά-
σιγκτον και οι Βρυξέλλες και να σταματήσουν, εδώ και τώρα,
τις βάρβαρες επιθέσεις των Ισραηλινών». 

Ο  ιμπεριαλισμός, όμως, δεν αστειεύεται. Σκοτώνει λαούς.
Γελοιοποιεί  όσους θέλουν να κρύψουν την επιθετική φύση του.

Αδιαπραγμάτευτη η αργία της Κυριακής

Τα όσα διαδραματίσθηκαν παραμονές της φετινής πρωτοχρονιάς σχετικά με το ωράριο λειτουργίας των
καταστημάτων, με αιχμή του δόρατος την κυριακάτικη αργία, δεν ήταν  κεραυνός εν αιθρία. 
Το 1988 η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ έφτασε το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων τις 56 ώρες και στη συ-

νέχεια το 1997 εκδόθηκε υπουργική απόφαση με την οποία καθιερώθηκε η ελεύθερη ώρα έναρξης λειτουρ-
γίας των καταστημάτων και κλείσιμο το καλοκαίρι στις 9 το βράδυ, το χειμώνα στις 8 το βράδυ και το Σάββατο
στις 6 το απόγευμα όλο το χρόνο.

Το 2005 η κυβέρνηση της ΝΔ και ψήφισε τη διεύρυνση του ωραρίου μέχρι τις 9 το βράδυ από Δευτέρα
μέχρι Παρασκευή χειμώνα - καλοκαίρι και μέχρι τις 8 το βράδυ το Σάββατο. Διατήρησε, μάλιστα, στο ακέραιο
τη φωτογραφική διάταξη του ΠΑΣΟΚ με την οποία επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων στο στά-
διο ΚαραIσκάκη και τις Κυριακές. 

Με τη μαζική συγκέντρωση και πορεία την Κυριακή 28 Δεκέμβρη στην Αθήνα και άλλες πόλεις, οι εργα-
ζόμενοι στο εμπόριο και άλλους κλάδους, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του ΠΑΜΕ, έδωσαν μιαν ακόμα
αποφασιστική απάντηση στην άθλια συμπαιγνία κυβέρνησης - ΠΑΣΟΚ, μεγαλεμπόρων και Νομαρχίας Αθή-
νας και στη μεθόδευσή τους για καθοριστικό χτύπημα στην κυριακάτικη αργία.

Επαναφέρουν την εκ περιτροπής εργασία 
Το θέμα του περιορισμού των ημερών εργασίας σε τρεις ή τέσσερις τη βδομάδα, με παράλληλη μείωση

των αποδοχών των εργαζομένων, επανέφερε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Κ. Μίχαλος ζητώντας να εφαρμο-
στεί ο νόμος 2639/98, που ψήφισε το ΠΑΣΟΚ «πατώντας» σε προηγούμενο νόμο της ΝΔ του 1990 και επι-
τρέπει στους εργοδότες να εφαρμόσουν την εκ περιτροπής εργασία. 

Αντίστοιχο σχέδιο του κεφαλαίου για να πληρώσουν οι εργαζόμενοι τα σπασμένα της καπιταλιστικής κρί-
σης με μείωση των ημερών εργασίας, που συνοψίζεται στη φράση «ας εργαστούμε λιγότερο, για να μπορέ-
σουμε να εργαστούμε όλοι», εφαρμόζεται σε ορισμένες χώρες της Ε.Ε. όπως η Γερμανία και προωθείται σε
άλλες όπως η Ιταλία με τη  συναίνεση των συμβιβασμένων συνδικαλιστικών ηγεσιών.

Η καθυστέρηση εφαρμογής του στην Ελλάδα οφείλεται στην ύπαρξη και τη δράση του οργανωμένου τα-
ξικού εργατικού κινήματος, το ΠΑΜΕ, που έχει κάνει καθαρό ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την επιστροφή
στον εργασιακό μεσαίωνα και τονίζει ότι:

Οι εργαζόμενοι δεν έχουν καμιά απολύτως ευθύνη για την καπιταλιστική κρίση, την αντιλαFκή πολι-
τική και τα αποτελέσματά της. Να πληρώσουν αυτοί που τα δημιούργησαν, το μεγάλο κεφάλαιο, τα κόμ-
ματα της πλουτοκρατίας και του ευρωμονόδρομου, η Ε.Ε. 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΜΑΝΙΑ
Διακομιστικά κέντρα φορτίων του θανάτου 

Το πλοίο «WEHR ELBE» απέπλευσε 20 Δεκέμβρη από τις ΗΠΑ,
μεταφέροντας 989 εμπορευματοκιβώτια με εκρηκτικά και άλλα

πυρομαχικά, και έφθασε 8 Γενάρη στο αγκυροβόλιο του Αστακού,
όπου παρέμεινε αναμένοντας νεότερες οδηγίες. 

Όταν το θέμα μαθεύτηκε, από τον «902 Αριστερά στα FM» και
πήρε διαστάσεις με τους κομμουνιστές να πρωτοστατούν στις διαδη-
λώσεις για να μη γίνει η Ελλάδα ορμητήριο θανάτου (…που οι TV τις
χρησιμοποίησαν  σαν τρέCλερ στην παρουσίαση του χαCδεμένου τους
παιδιού Τσίπρα), το πλοίο αναγκάστηκε να αποπλεύσει, ενώ ο εκ-
πρόσωπος του Πενταγώνου των ΗΠΑ παραδέχτηκε πως τα σχέδια
φορτοεκφόρτωσης του αμερικανικού πολεμικού υλικού για το Ισραήλ
από το λιμάνι του Αστακού, έπρεπε να αλλάξουν. 

Ταυτόχρονα με στοιχεία που δημοσίευσε ο «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ»,
αποκαλύπτεται ότι στον εφοδιασμό του Ισραήλ εμπλέκονται και Έλ-
ληνες επιχειρηματίες, οι οποίοι, όπως έπραξαν και στους πολέμους σε
βάρος των λαών της Γιουγκοσλαβίας και του Ιράκ, τώρα σπεύδουν να
γεμίσουν τα χρηματοκιβώτιά τους με δολάρια βαμμένα και από το
αίμα των Παλαιστινίων. 

Στις 5 Γενάρη, ελληνική εταιρεία απέστειλε με φαξ έγγραφο προς
ναυλομεσιτικές και ναυτιλιακές εταιρείες, με το οποίο ζητά ένα πλοίο
για να εκτελέσει δύο ταξίδια από Ελλάδα με προορισμό το Ασντόντ
του Ισραήλ, για τη μεταφορά 180 εμπορευματοκιβωτίων και με την
ένδειξη ότι περιέχουν «επικίνδυνα υλικά», από εκρηκτικές ύλες, εκτο-
ξευτές, μέχρι αναφλεκτήρες.

ΦΟΡΟΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΦΟΡΟΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΟΜΗ 

7,1 δισ. ευρώ περισσότερους φόρους θα πληρώσουν φέτος
οι εργαζόμενοι σε σχέση με το 2008 από τα οποία τα 3,01
δισ. ευρώ είναι έμμεσοι φόροι και τα υπόλοιπα 4,08 δισ.
ευρώ άμεση φορολογία. Βάση του φορολογικού νόμου για
τα εισοδήματα έτους 2009:
• Από 12.000 μέχρι 30.000 ευρώ θα φορολογηθούν με
25% (από 27% το 2008).
• Από 30.000 μέχρι 75.000 ευρώ θα φορολογηθούν με
35% (από 37% το 2008).
• Για πάνω από τις  75.000 ευρώ θα φοροφοληθούν με
40% (ποιος έχει τόσα…!).

Α. Κύριες Συντάξεις: Αφού αφαιρεθούν οι νόμιμες κρα-
τήσεις (ασφαλιστικές εισφορές, 3% για το ΚΑΑΝ) γίνε-
ται αναγωγή του μηνιαίου μισθού ή σύνταξης σε ετήσια

βάση πολλαπλασιαζόμενο επί 14, υπολογίζεται ο φόρος
κλίμακας, από τον οποίο αφαιρείται 1,5% λόγω παρα-
κράτησης και το υπόλοιπο διαιρείται δια 14 για να γίνει η
μηνιαία παρακράτηση φόρου από την σύνταξη. 

Β. Επικουρικές Συντάξεις: Ο υπολογισμός του παρακρα-
τούμενου φόρου γίνεται με συντελεστή 5% για ετήσιο ει-
σόδημα Επικουρικών Συντάξεων έως 2.500 ευρώ, με
συντελεστή 10% έως 4.500 ευρώ και με συντελεστή 15%
για άνω των 4.500 ευρώ και ο φόρος που αναλογεί διαι-
ρείται δια 14 για να γίνει η μηνιαία παρακράτηση.

Πολιτικές Εγγυημένης Φτώχειας
«Φτώχεια και πολιτικές αξιοπρεπούς διαβίωσης»,

ήταν ο τίτλος εκδήλωσης που έγινε στο Ζάππειο, 22 Δε-
κέμβρη 2008, όπου η κυβέρνηση της ΝΔ δια του υφυπουρ-
γού Υγείας ανακοίνωσε την πολιτική εφαρμογής του
«προγράμματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για
άτομα και οικογένειες χωρίς επαρκείς πόρους συντήρη-
σης», το οποίο τίθεται σε δημόσια συζήτηση και στο τέλος
του 2009 θα εισαχθεί στην Κυβερνητική Επιτροπή για
έγκριση. 

Στην πράξη πρόκειται για μια σύζευξη των προτάσεων
νόμου του ΠΑΣΟΚ το 2000 και του ΣΥΡΙΖΑ το 2005, που
όπως την υιοθέτησε η κυβέρνηση της ΝΔ σημαίνει ενί-
σχυση με ελάχιστα ψίχουλα κάποιων οικογενειών, που τα
ετήσια εισοδήματά τους δεν ξεπερνούν το λεγόμενο «όριο
φτώχειας», που είναι 12.000 ευρώ  το χρόνο. 

Αλλά ακόμα και αυτό το ξεροκόμματο δεν θα το πά-
ρουν όλες οι οικογένειες που έχουν συνολικά εισοδήματα
μικρότερα των 12.000 ευρώ τον χρόνο, γιατί έτσι ορίζει το
πρόγραμμα π.χ. μια 4μελής οικογένεια, απ' την οποία δου-
λεύει μόνο ένα μέλος και οι συνολικές ετήσιες αποδοχές
είναι 11.000 ευρώ δεν θα πάρει τα 1.000 ευρώ επειδή ερ-
γάζεται. 

Η φτώχεια δεν ξορκίζεται με τέτοια προγράμματα
αλλά από το συνεχή αγώνα των εργαζομένων για πλήρη
δικαιώματα και μεροκάματα που να καλύπτουν τις σύγ-
χρονες ανάγκες των ίδιων και των οικογενειών τους. 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ - ΝΑΤ

Κολοκοτρώνη 99, Πειραιάς, ΤΚ: 18535
Τηλ/Φαξ: 210 - 41.37.271

Πληρωμές συντάξεων ΝΑΤ-ΚΕΑΝ για το ετος 2009

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΤΑΞΗ 
23-01-2009 Παρασκευή Φεβρουαρίου
25-02-2009 Τετάρτη Μαρτίου
26-03-2009 Πέμπτη Απριλίου
15-04-2009 Τετάρτη Μα6ου + Δ.Π.
26-05-2009 Τρίτη Ιουνίου
25-06-2009 Πέμπτη Ιουλίου+Ε.Α.
24-07-2009 Παρασκευή Αυγούστου
25-08-2009 Τρίτη Σεπτεμβρίου
25-09-2009 Παρασκευή Οκτωβρίου
23-10-2009 Παρασκευή Νοεμβρίου
25-11-2009 Τετάρτη Δεκεμβρίου
15-12-2009 Τρίτη                 Ιαν/2010 + Δ.Χ.

Δύναμή σου η Ένωσή σου  –  Γίνε κι εσύ μέλος τώρα

=========== Π Ε Σ – Ν Α Τ ==========

Γενάρης 2009

(συνέχεια από 1)

Συμμέτοχοι και συνένοχοι
ΗΠΑ - ΕΕ - ΝΔ - ΠΑΣΟΚ

Έμπρακτη διεθνής αλληλεγγύη 
«Οι δυο γραμμές που συγκρούονται στο συνδικαλιστικό κίνημα σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο εκφράζονται με τον

πιο χαρακτηριστικό τρόπο και στο ζήτημα της ιμπεριαλιστικής επέμβασης σε βάρος των Παλαιστινίων», τονίζει στο μήνυμά
της η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Παλαιστίνης (GUPW), στο οποίο σημειώνει:

«Η συμπαράσταση της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας (WFTU) είναι αληθινή, αδερφική και ταξική. Αντίθετα η
στάση της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας (ITUC) είναι απαράδεκτη, βάζει στην ίδια θέση τους δολοφόνους με τα
θύματα, τους ιμπεριαλιστές με τους φτωχούς, πεινασμένους και απλούς ανθρώπους που ζουν στη Λωρίδα της Γάζας.»

Αντιπροσωπεία του ΠΑΜΕ επισκέφθηκε, 9 Γενάρη, την Παλαιστίνη ενώ στις 12 Γενάρη στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΓΣΕΕ
η ΔΑΣ πρότεινε την προκήρυξη πανελλαδικής απεργιακής κινητοποίησης για τη στήριξη του αγώνα που κάνει ο παλαιστινιακός
λαός, πρόταση που απορρίφθηκε από τις παρατάξεις ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ και ΑΠ του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ.

Τη βάρβαρη επιδρομή του Ισραήλ στη Γάζα καταδίκασαν 140 και πλέον Κομμουνιστικά και Εργατικά Κόμματα σε όλο τον
κόσμο, ενώ όπως πάντα το Κ.Κ. Ισραήλ τάχθηκε στο πλευρό του λαού της Παλαιστίνης για ελεύθερη και ανεξάρτητη πατρίδα.
Στη Ραμάλα βρέθηκε, 5 Γενάρη, αντιπροσωπεία της ΚΕ του ΚΚΕ με επικεφαλής τη Γ.Γ. της Αλ. Παπαρήγα.

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές σε όλη την Ελλάδα, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, του ΠΑΜΕ και της
ΕΕΔΥΕ, με πολύμορφες κινητοποιήσεις εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους προς τον Παλαιστινιακό λαό, καταδικάζοντας την
βάρβαρη επίθεση του κράτους του Ισραήλ στη Γάζα και τους συνένοχούς του ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ. Ανάλογες αντιιμπεριαλιστι-
κές διαδηλώσεις έγιναν σε πολλές άλλες χώρες.

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

Στην ΕΕ τα προβλήματα των νησιών

ΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΝ
ΜΗΝΙΑΙΑ

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία του Συλλόγου 

Ναυτεργατικής
Συνδικαλιστικής Κίνησης

Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο:
Εκδότης: ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Περικλέους 5Α, ΠΕΙΡΑΙΑ

Υπεύθυνος Τυπογραφείου:
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ

Μπουμπουλίνας 19, Πειραιά

Συνδρομές
Εσωτερικού ετήσια  Ευρώ 10
Εξωτερικού ετήσια Ευρώ 50



ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ενίσχυση στους εφοπλιστές

Πάγιο αίτημα του ναυτεργατικού κινήματος ήταν και παρα-
μένει η χορήγηση συντάξεων ίσων προς το 80% του συνό-

λου των αποδοχών επί των οποίων γίνονται οι κρατήσεις τους
υπέρ του ΝΑΤ και των λοιπών ασφαλιστικών ταμείων. Αίτημα
που είναι στην πρώτη γραμμή του εργατικού κινήματος και των
συνταξιούχων.

Μετά τον ματωμένο απεργιακό αγώνα των ναυτεργατών
το 2002, που έληξε μόνο με την πολιτική επιστράτευση, η τότε
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ψήφισε τον νόμο 3075/02, με τον οποίο
οι συντάξεις των ναυτεργατών καθο-
ρίζονται στο 70% του βασικού μισθού
και του επιδόματος Κυριακών, ρύθ-
μιση που βέβαια δεν ανταποκρίνεται
στο δίκαιο αίτημα των ναυτεργατών.

Με το άρθρο 13 του ως άνω
νόμου παρέχεται σε ορισμένες κατη-
γορίες ναυτεργατών το δικαίωμα να
προβούν σε αναβάθμιση της σύνταξής
τους, με την υποχρέωση καταβολής της διαφοράς των ασφαλι-
στικών εισφορών ναυτεργάτη και πλοιοκτήτη. Μεγάλος, όμως,
αριθμός ναυτεργατών στερούνται έστω και αυτού του επί αντι-
καταβολή δικαιώματος, είτε γιατί δεν έχουν συμπληρώσει
15ετή συνθετική θαλάσσια υπηρεσία (παράγραφος α), είτε
γιατί έχουν συνταξιοδοτηθεί με βάση τη ναυτολόγησή τους
κατά τους τελευταίους 48 μήνες (παράγραφος β), και κατά συ-
νέπεια οι συντάξεις αυτών των ναυτεργατών παραμένουν σε
χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις συντάξεις των υπολοίπων,
αντιμετωπίζοντας, όπως όλοι οι συνταξιούχοι και οι εργαζό-
μενοι, τις συνέπειες από την ακρίβεια, την άγρια φορολογία,
την ιδιωτικοποίηση της Υγείας κ.λπ.

Η ανωτέρω διάταξη του νόμου 3075/02, εκτός από την
άνιση αντιμετώπιση που προαναφέρουμε, έρχεται σε αντίθεση
και με τον βασικό για το ΝΑΤ συνταξιοδοτικό νόμο 792/78, ο
οποίος με το άρθρο 16, παράγραφος 2α προβλέπει ότι όταν ο
συνταξιοδοτικός μισθός, που προκύπτει με βάση την πραγμα-
τική ναυτική υπηρεσία του τελευταίου 48μήνου, είναι κατώτε-
ρος από αυτόν που αναλογεί με βάση τα ναυτικά προσόντα του
ναυτικού, τότε και μόνο τότε ο συνταξιοδοτικός μισθός καθο-
ρίζεται με βάση τα προσόντα.

Μετά από τις διαπιστώσεις αυτές,
ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. υπουργός:

1. Τι μέτρα προτίθεται να πάρει ο
ίδιος και η κυβέρνηση για την ικανο-
ποίηση του δίκαιου αιτήματος χορή-
γησης συντάξεων ίσων προς το 80%
του συνολικού ποσού επί του οποίου
γίνονται οι ασφαλιστικές κρατήσεις
και την αναπροσαρμογή της κατώτε-

ρης σύνταξης στα 1.120 ευρώ, που αντιστοιχεί στο 80% του κα-
τώτερου βασικού μισθού των 1.400 ευρώ, όπως δίκαια
διεκδικεί το ταξικό εργατικό κίνημα;

2. Τι προτίθεται να κάνει για την τροποποίηση του άρθρου
13 του νόμου 3075/02, ώστε χωρίς εξαιρέσεις και αποκλεισμούς
να παρέχεται σε όλους τους ασφαλισμένους του ΝΑΤ εξίσου το
δικαίωμα αναβάθμισης της σύνταξής τους στην ανώτερη κλί-
μακα;

Οι ερωτώντες βουλευτές:
Γ. Μαρίνος, Ν. Γκατζής, Ν. Καραθανασόπουλος, Δ. Μα-

νωλάκου, Β. Νικολα6δου, Στ. Σκοπελίτης και Μπ. Χαραλά-
μπους.

ΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΝ4

Το πρόβλημα της αναξιοπιστίας και της ισχύος των πιστοποι-
ητικών αξιοπλο0ας, που εξακολουθεί να εκδίδει ανενόχλητη

η ιδιωτική εταιρεία «Ελληνικός Νηογνώμονας ΑΕ» με την κά-
λυψη του ΥΕΝ, έφεραν στη Βουλή 9 Γενάρη βουλευτές του
ΚΚΕ,  επισημαίνοντας ότι:

Οι κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ ιδιωτικοποίησαν τον
«Ε.Ν.» και τον μετέτρεψαν σε παρα-
κλάδι του εφοπλιστικού κεφαλαίου,
πλήττοντας την ασφάλεια της ανθρώπι-
νης ζωής, για την οποία το κράτος πρέ-
πει να έχει την αποκλειστική ευθύνη του
ελέγχου των φορέων διατήρησης της
κλάσης και της αξιοπλο!ας των πλοίων.

Στις 4 Αυγούστου η Ευρωπα)κή Επι-
τροπή «έπαυσε» το δικαίωμα που είχε
χορηγήσει στον «Ελληνικό Νηογνώμονα
ΑΕ» να διενεργεί ελέγχους αξιοπλο!ας
σε πλοία με κοινοτική - και κατά συνέ-
πεια ελληνική - σημαία, καθώς έκρινε
ότι δεν πληροί τις ανάλογες προ>ποθέ-
σεις και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. 

Αυτό σημαίνει ότι βρίσκονται στον
αέρα εκατοντάδες πλοία που «κάλυπτε» ο Νηογνώμονας, καθώς
σύμφωνα με πληροφορίες στις αρχές του Δεκέμβρη απορρίφθηκε
από το Πρωτοδικείο των Ευρωπα)κών Κοινοτήτων και η ένσταση που
είχε καταθέσει η εταιρεία κατά της απόφασης της Επιτροπής.

Η εξέλιξη αυτή εκθέτει ανεπανόρθωτα τις κυβερνήσεις τόσο
της ΝΔ που, με βάση οδηγία της ΕΕ και εντολές των εφοπλιστών, το
1992 ιδιωτικοποίησε τον Ελληνικό Νηογνώμονα και τον μετέτρεψε
σε ανώνυμη κερδοσκοπική εταιρεία, όσο και του  ΠΑΣΟΚ, που δια-
τήρησε και ενίσχυσε το νοσηρό αυτό καθεστώς, τη διαπλοκή και το

αλισβερίσι του Νηογνώμονα με το εφοπλιστικό κεφάλαιο. 
Σήμερα κυβέρνηση και Νηογνώμονας αποκρύπτουν τους λό-

γους για τους οποίους η ΕΕ αρνήθηκε να παρατείνει την αναγνώ-
ριση του, αλλά και τις συνέπειες που θα έχει αυτή η εξέλιξη,
επισημαίνουν στην Ερώτησή τους οι βουλευτές του ΚΚΕ και καλούν
τον υπουργό να καταθέσει στη Βουλή την αλληλογραφία του ΥΕΝ

από και προς την ΕΕ, με όλα τα σχε-
τικά έγγραφα. 

ΝΔ και ΠΑΣΟΚ γνώριζαν και γνω-
ρίζουν ότι τα πιστοποιητικά αξιο-
πλο!ας που εξέδιδε ο «Ελληνικός
Νηογνώμονας ΑΕ» δεν είχαν καμιά
σχέση με την πραγματική κατάσταση
των πλοίων. Το μαρτυρούν τα τραγικά
ναυάγια «Α>ΡΟΝ ΑΝΤΩΝΗΣ» - «ΔΥ-
ΣΤΟΣ» - «ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ».

Παρ’ όλα αυτά ο «Ε.Ν.», στις 29
Δεκέμβρη, με κλειστά μάτια εξέ-
δωσε πιστοποιητικό στο 37-χρονο
«ΜΑΡΙΝΑ» μετά την πρόσκρουση
στο λιμάνι της Κάσου, με βάση το
οποίο δόθηκε άδεια απόπλου, ενώ

την ίδια ώρα το ΥΕΝ ανακοίνωνε ότι είχα απαγορευτεί ο από-
πλους! 

Η προσπάθεια του ΥΕΝ, από τη μια, να υποβαθμίσει το γεγονός
και, από την άλλη, να πείσει ότι πήρε όλα τα μέτρα για την ασφάλεια
ναυτεργατών και επιβατών δεν αφήνει καμιά αμφιβολία ότι:

Όσο στην κυβέρνηση βρίσκονται τα κόμματα των εφοπλι-
στών και όσο τα καράβια παραμένουν στα χέρια τους, καμιά εγ-
γύηση δεν μπορεί να υπάρξει για τη ζωή και την ασφάλεια στη
θάλασσα.

Ηευρωζώνη έφτασε τα 12,2 εκατομμύρια ανέργους και η ΕΕ
τα 17,4 εκατομμύρια, ενώ η Κομισιόν αναμένει επιτάχυνση

της ανεργίας εξαιτίας της επιδείνωσης της κρίσης. Στους νέους
κάτω των 25 ετών η Ελλάδα με 21,9% εμφανίζει τη μεγαλύτερη
ανεργία στο σύνολο της ΕΕ ενώ κατέχει και τη δεύτερη χειρό-
τερη επίδοση μετά την Ισπανία και στην ανεργία των γυναικών
με 11,2%» 

Ταυτόχρονα οι άνεργοι ναυτεργάτες στην πραγματικό-
τητα ξεπερνούν τις 4.000 ενώ σύμφωνα με τα πλασματικά
στοιχεία του ΓΕΝΕ για τον μήνα Δεκέμβρη περιορίζονται
στους 1.668 από τους οποίους μόνον 435 (!) δικαιούνται έστω
και αυτό το εξευτελιστικό επίδομα ανεργίας.

Ακόμη και τα επίσημα κρατικά στοιχεία των ΗΠΑ μαρτυ-
ρούν την μελανή εικόνα που έχει διαμορφωθεί στον τομέα της
απασχόλησης. Το 2008 έγιναν περίπου 2.600.000 απολύσεις (οι

περισσότερες στα μεταπολεμικά χρόνια), ενώ τον Δεκέμβρη η
ανεργία έφθασε στο 7,2% (υψηλότερο ποσοστό από το 1993). 

Αύξηση καταγράφηκε και στον αριθμό των Αμερικανών
που δικαιούνται κουπόνια τροφίμων, που τον Σεπτέμβριο
έφθασαν στα 31,5 εκατ., υποσκελίζοντας το προηγούμενο
ρεκόρ των 29,85 εκατ. του Νοεμβρίου του 2005, μετά τον τυ-
φώνα Κατρίνα.

Αλλά όπως λέει ο συγγραφέας της ερώτησης 
Μπέρτολτ  Μπρέχτ: 

Σαν άλλη σούπα πια δεν έχει 
τι άλλο να σε σταματά;
πρέπει ολάκερο το κράτος πάνω κάτω ανάποδα να φέρεις
Μέχρι τη σούπα να’χεις.
Τότε θα ‘σαι του εαυτού σου μασαφέρης.

Εκδικάστηκε, 8 Γενάρη 2009, η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων
που έχουν καταθέσει 4 ταξικά σωματεία, απαιτώντας τον

αποκλεισμό των νόθων αντιπροσώπων από το συνέδριο του ΕΚ
Πειραιά. 

Να σημειωθεί ότι οι παρατάξεις του εργοδοτικού κυβερνητι-
κού συνδικαλισμού ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ, «Αυτόνομη Παρέμβαση»
(ΣΥΝ), στη διοίκηση του ΕΚΠ, δρομολόγησαν στις 14 Νοέμβρη
Έκτακτο Συνέδριο, το οποίο οι ίδιες, με πραξικοπηματικές δια-
δικασίες και σε αντι-ΠΑΜΕ μέτωπο, διέλυσαν, επειδή, με την
παρέμβαση των ταξικών δυνάμεων, δεν τους «βγήκε» η νοθεία
που είχε στηθεί.

Η απόφαση του δικαστηρίου θα ανακοινωθεί το επόμενο διά-

στημα. Ωστόσο, με βάση τα ατράνταχτα στοιχεία που κατατέθη-
καν από τα ταξικά σωματεία στη διάρκεια της δίκης, όπως για
παράδειγμα ότι «νομιμοποιήθηκε» αντιπρόσωπος του οποίου το
σωματείο είχε καταθέσει αίτηση διάλυσης, ο πρόεδρος του δι-
καστηρίου εξέδωσε προσωρινή διαταγή κατά των νόθων αντι-
προσώπων 6 σωματείων. 

Η προσωρινή διαταγή - η δεύτερη που αποσπούν τα ταξικά
σωματεία που έχουν κάνει την προσφυγή - εξασφαλίζει ότι σε
περίπτωση που το συνέδριο συγκληθεί πριν εκδοθεί η απόφαση
για τα ασφαλιστικά μέτρα, οι ψευτοαντιπρόσωποι των 6 σωμα-
τείων θα αποκλειστούν.

Οι μέχρι σήμερα διοικήσεις της ΠΕΑΘΕΝ εκτελώντας τις εντολές των
εφοπλιστών και του ΥΕΝ τρομοκρατούν και διασπούν τον κλάδο.

Τροποποίησαν το καταστατικό, αποκλείουν τους θαλαμηπόλους από το
προεδρείο εάν δεν έχουν το δίπλωμα του Αρχιθαλαμηπόλου. Στερούν
σε εκατοντάδες συναδέλφους το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, βάζουν πλάτη
και προωθούν την πολιτική που αποδεκατίζει ναυτεργάτες με συγκρο-
τημένα δικαιώματα για να αυξήσουν τα κέρδη τους οι εφοπλιστές.

Αυτή την περίοδο πάνω από 42 πλοία της ακτοπλο6ας είναι δεμένα
παραβιάζοντας το δεκάμηνο επάνδρωσης, με εκατοντάδες ναυτεργάτες
απολυμένους. Στα εν ενεργεία πλοία παραβιάζονται ακόμα και οι άθλιες
ΣΣΕ, οι οργανικές συνθέσεις, οι συνθήκες εργασίας.

Οι εφοπλιστές απαιτώντας την πλήρη εφαρμογή του Ευρωπα7κού
Κανονισμού 3577/92, υποστηρίζουν ότι δεν είναι ναυτικές ειδικότητες οι
Γενικές Υπηρεσίες, δεν είναι επαγγελματίες ναυτεργάτες. Θέλουν την
κατάργηση μας από τις οργανικές συνθέσεις των πλοίων καθώς και την
εκκαθάριση των μητρώων, που θα ωφελήσει δήθεν τα ασφαλιστικά τα-
μεία!

Οι φιλοεφοπλιστικές μέχρι σήμερα διοικήσεις του σωματείου μας
συνειδητά καλλιεργούν ότι είμαστε «κοινωνικοί εταίροι» με τους εφο-
πλιστές, υπηρετούν την ανταγωνιστικότητα, υπονομεύουν ακόμα και
αυτά που συμφωνούν και υπογράφουν μαζί με την πλειοψηφία της ΠΝΟ,
ενώ συμμετέχουν παράλληλα σε μυστικές συμφωνίες με τους εφοπλιστές,
ερήμην του κλάδου μας και των ναυτεργατών.

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ καλεί όλους τους
Θαλαμηπόλους να καταδικάσουν και να απομονώσουν αυτές τις δυνά-
μεις, που είναι εχθρικές για τα συμφέροντα τους.

Να απαιτήσουν την αλλαγή του καταστατικού, την κατοχύρωση του
δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι για όλους τους θαλαμη-
πόλους με το σύστημα της απλής αναλογικής.

Να συσπειρωθούν και να δυναμώσουν την «Δ.Ε.Θ.», την κλαδική

των Θαλαμηπόλων της Ν.Σ.Κ., για να οργανώσουμε την πάλη μας, να
αναχαιτίσουμε την επίθεση των εφοπλιστών, της κυβέρνησης της ΝΔ,
των κομμάτων του Ευρωμονόδρομου.

Να διαμορφώσουμε ένα πανίσχυρο ναυτεργατικό μέτωπο μαζί με
τα ταξικά σωματεία ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, μαζί με το ΠΑΜΕ, που
θα σαρώσει τους συμβιβασμένους υποτακτικούς της διοίκησης του σω-
ματείου μας αλλά και την πλειοψηφία της ΠΝΟ. 

Διεκδικούμε :
>> 7ωρο – 5νθημερο – 35ωρο, μόνιμη και σταθερή εργασία.
>> Κατώτερο μισθό 1.400 ΕΥΡΩ, κατώτερη σύνταξη και επίδομα ανερ-
γίας 1.120 ΕΥΡΩ.
> > Αύξηση των ημερών αδείας 1:1 με 15 ημέρες άδεια τον μήνα. Συνεχή
απασχόληση, 4 μήνες εργασία – 4 μήνες άδεια.
>>Συντάξεις στο 80 % επί του συνολικού ποσού, που γίνονται κρατήσεις.
Ο χρόνος ανεργίας να προσμετράται ως συντάξιμος χρόνος.
>>Εκδημοκρατισμός και ριζική αναδιοργάνωση του ΓΕΝΕ, η πλειοψη-
φία του Δ.Σ να είναι εκπρόσωποι των ναυτεργατών.
>>Μισθολογική εξίσωση του Α’ Θαλαμηπόλου με τον Α’ Μάγειρα.
>>Κάλυψη από τον κρατικό προ^πολογισμό ΟΛΩΝ των ελλειμμάτων του
ΝΑΤ και των λοιπών Ταμείων. 
>>Κατάργηση των νόμων που απαλλάσσουν τους εφοπλιστές από την
υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών προς το ΝΑΤ.
>>Συνθέσεις με βάση τις πραγματικές αυξημένες ανάγκες των πλοίων,
κατάργηση όλων των διακρίσεων μεταξύ των ναυτεργατών.
>>Ίση αμοιβή για ίση εργασία, πάταξη της «μαύρης»  και ανασφάλιστης
εργασίας, συνδικαλιστική εκπροσώπηση, κοινωνικοασφαλιστική προ-
στασία για όλους τους ναυτεργάτες.

«Δ. Ε. Θ.»
14 Γενάρη 2009

Αυτοί που αρνούνται την πάλη των τάξεων, η Διοίκηση
της ΠΕΝΕΝ με πρόεδρο τον Αντώνη Νταλακογιώργο,

αντιπρόεδρο στο Ε.Κ. Πειραιά, εκπρόσωπο της «Αυτόνο-
μης Παρέμβασης» πολιτικής παράταξης στο συνδικαλιστικό
κίνημα του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ, και την επικαλούνται ως περί-
βλημα για να καλύπτουν την υποταγή τους στα σχέδια του
κεφαλαίου, κατηγορούν τις συνεπείς ταξικές δυνάμεις
ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ – Ν.Σ.Κ., αυτούς που ταυτίζονται
με τη γραμμή του ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ στο συνδικαλιστικό
κίνημα, για σεχταρισμό και «κομματικό συνδικαλισμό».

Στρατηγική επιλογή αυτού του πολιτικού χώρου και
της συνδικαλιστικής παράταξης ήταν και είναι ότι η αύξηση
της ανταγωνιστικότητας και η συσσώρευση κεφαλαίων θα
λύσει τα προβλήματα της εργατικής τάξης και των εργαζο-
μένων. Θα αμβλύνει τις κοινωνικές αντιθέσεις μεταξύ κε-
φαλαίου και εργασίας, των μονοπωλίων και των
ιμπεριαλιστικών ενώσεων. 

Γι’ αυτό το λόγο υποστήριξε την παγκοσμιοποίηση,
καλλιεργεί την αυταπάτη ο «άνθρωπος πάνω από τα
κέρδη», τη Συνθήκη του Μάαστριχ, το πρόγραμμα σύγκλι-
σης των οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Οικο-
νομική Νομισματική Ένωση, την ελευθερία κίνησης
κεφαλαίων, εμπορευμάτων, υπηρεσιών και εργατικού δυνα-
μικού, της ανταγωνιστικότητας του εφοπλιστικού κεφα-
λαίου στο χώρο μας, μέσα από τη συμπίεση της τιμής της
εργατικής δύναμης.

Στη ποντοπόρο ναυτιλία εκφράστηκε μέσα από τις
εγκριτικές πράξεις του 2687/53 και στην επιβατηγό ναυτι-
λία μέσα από τον Κοινοτικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης 3577/92. Είναι στήριγμα αυτής της πολιτικής και
του εφοπλιστικού κεφαλαίου στο χώρο μας.

Αυτοί που επικαλούνται την αυτονομία του συνδικαλι-
στικού κινήματος, από ποια δεσμά εξάρτησης θέλουν να
απαλλαγούν;  Από τα έργα και τις διακηρύξεις τους είναι
προφανές ότι θέλουν να απαλλαγούν από τις δυνάμεις που
αντιτάσσονται σ’ αυτή την πολιτική, που συσσωρεύει κέρδη
στο κεφάλαιο και δυστυχία στους εργαζόμενους.

Αντικειμενικά δεν μπορούν να απαλλαγούν από τα κοι-
νωνικά προβλήματα που γεννάει αυτή η πολιτική.

Το κρίσιμο ερώτημα και σήμερα είναι: Ποιες είναι οι
αιτίες της οικονομικής κρίσης; Είναι το εισόδημα, το βιο-
τικό επίπεδο των ναυτεργατών, των εργαζομένων ή τα κέρδη
του κεφαλαίου που τα υπηρέτησαν με συνέπεια και αυτές οι
δυνάμεις «Αυτόνομη Παρέμβαση»  - ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ; 

Ποιο το διέξοδο από τον φαύλο κύκλο των προβλημάτων
που γεννάει αυτή η πολιτική της κερδοφορίας του κεφαλαίου,
της διαρκούς χειροτέρευσης της θέσης των ναυτεργατών, της
εργατικής τάξης και όλων των εργαζομένων;

Το ταξικό εργατικό κίνημα οργανώνει δυνάμεις για την
υπεράσπιση της θέσης των εργαζομένων, για τα άμεσα και
τα στρατηγικά συμφέροντα τους,  προβάλλοντας μια πραγ-
ματικότητα, ότι κοινωνίες χωρίς κεφαλαιοκράτες έχει γνω-
ρίσει η
ανθρωπότητα, κοι-
νωνίες χωρίς εργά-
τες όμως δεν έχει
γνωρίσει. Το μέλ-
λον ανήκει στην ερ-
γατική τάξη,
κοινωνικοποιώ-
ντας τα βασικά
μέσα παραγωγής.

Αυτό φοβίζει
τους εφοπλιστές και τους υπηρέτες τους. Γι’ αυτό επιτίθε-
νται με ταξικό μίσος στις ταξικές δυνάμεις.

Ναυτεργάτες, εργάτες ενωθείτε σε πανεργατικό μέτωπο
για να διεκδικήσετε το παρόν και το μέλλον της τάξης σας,
της εργατικής τάξης.

Αυτό το σχολείο της κοινωνικής χειραφέτησης θα το
γνωρίσετε μέσα από την πάλη σας στα συνδικάτα συντρί-
βοντας την συνδικαλιστική και πολιτική σαβούρα του κυ-
βερνητικού – εργοδοτικού συνδικαλισμού, που είναι η
πλειοψηφία της ΠΝΟ μαζί με το τρίτο πόλο της «Αυτόνομης
Παρέμβασης».

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία
του «Α.Σ.Ν.» με την συμμετοχή σημαντικού αριθ-

μού ανέργων ναυτών την πέμπτη 15 Γενάρη 2009, εκτι-
μήσαμε ότι σημαντικότερος παράγοντας για την
ισχυροποίηση του ναυτεργατικού κινήματος είναι η αλ-
λαγή συσχετισμού δυνάμεων σε συνδικαλιστικό και σε
πολιτικό επίπεδο. 

Η εκτίμησή μας αυτή στηρίζεται πρώτα και κύρια
στην υπονομευτική δράση της ομάδας Νταλακογιώργου
στο Σωματείο, σε όλους τους ταξικούς αγώνες που ανα-
πτυχθήκαν. 
• Τα 43 από τα 83 παράνομα δεμένα πλοία της ακτο-
πλο6ας δεν αποτελεί πρόβλημα για την πλειοψηφία της
διοίκησης του σωματείου.
• Το πρόβλημα της ανεργίας προσπαθούν να το λύσουν
με προσωπικά σημειώματα του προέδρου προς τους αρ-

χικαπετάνιους.
• Στις επισχέσεις για καταβολή των δεδουλευμένων,
που γίνονται από τα ταξικά σωματεία, κρύβονται πίσω
από την αδράνεια της ΠΝΟ.
• Στις απεργίες των ταξικών σωματείων καλούν τους
Ναύτες να μην συμμετέχουν γιατί οι καιροί είναι δύ-
σκολοι.

Με την ετοιμολογία – βλέπε μπουρδολογία του προ-
έδρου – κρύβουν τον στρατηγικό τους στόχο, που είναι
η ενότητα στην υποταγή στις αρπακτικές ορέξεις του κε-
φαλαίου. Τα αναγκαία για τους Ναυτεργάτες είναι γι’
αυτούς ανέφικτα, που ακόμη και με τις «καλές» τους
προθέσεις βλέπουν το εφικτό από την πλευρά των εφο-
πλιστών. 

Το μέλλον μας όμως πρέπει να το δούμε μόνο από
την σκοπιά των ναυτεργατών φτάνοντας μέχρι εκεί που

θα είναι ανέφικτο για τους εφοπλιστές.
ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ – ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

1. 7ωρο – 5νθήμερο – 35ωρο, μόνιμη σταθερή δουλειά
για όλους. Κατώτερο μισθό 1.400 ευρώ. 

2. Επίδομα ανεργίας 1.120 ευρώ. Ο χρόνος ανεργίας
να προσμετράται σαν συντάξιμος χρόνος.

3. Αύξηση της άδειας σε 15 μέρες το μήνα (1:1) με 4
μήνες εργασία -  4 μήνες αμοιβόμενη άδεια.

4. Συντάξεις στο 80% επί του συνολικού ποσού που γί-
νονται οι κρατήσεις, κατώτερη σύνταξη και επίδομα
ανεργίας 1.120 ευρώ. 

5. Να πιέσουμε συλλογικά για την δημιουργία Επι-
τροπής Ανέργων. Να σταματήσουν οι ναυτολογήσεις με
σημείωμα του προέδρου,    να τηρείται λίστα ανέργων
από το σωματείο.

6. Να παρέμβουμε στο ΓΕΝΕ και να οριστεί εκπρόσω-
πος της ΠΕΝΕΝ στο ΓΕΝΕ στα πλαίσια της απόφασης
της ΠΝΟ. 

7. Να απαγορευτεί η πρόσληψη συνταξιούχων βατσι-
μανέων στα παροπλισμένα πλοία.

8. Να προσληφθούν άνεργοι συνάδελφοι με την Συλ-
λογική Σύμβαση και να ληφθεί μέριμνα για την ενδιαί-
τησή τους.

9. Να παρέμβουμε στην ΠΝΟ και στα πλοία σε τέτοιον
βαθμό, που με πολύμορφες αγωνιστικές κινητοποιήσεις
και απεργία  να επιβάλλουμε την εφαρμογή του Νόμου
για την 10μηνη απασχόληση.
10. Να μην ναυτολογούνται Δόκιμοι σε θέση Τζόβενου
ή Ναύτη, παρέμβαση του σωματείου όπου παραβιάζε-
ται η νομοθεσία.

Υπάρχει μια υφέρπουσα αντίληψη ότι όποιος δεν

είναι μαζί τους θα τον φάει ο λύκος εφοπλιστής. Συνά-
δελφε, αυτή η αντίληψη είναι καταστροφική για τον
κλάδο, για όλους τους Ναυτεργάτες. Μην υποτάσσεσαι
στην τρομολαγνεία τους. Διεκδίκησε την ικανοποίηση
των σύγχρονων αναγκών σου. 

Πάνω από όλα όμως οργανώσου, έλα μαζί μας με
το ταξικό κίνημα στην οργάνωση είναι η δύναμή μας.
Όλοι γνωρίζετε την ενεργό αλληλεγγύη του ΠΑΜΕ
στις απεργίες και τις διεκδικήσεις των Ναυτεργατών. Ο
Αγωνιστικός Συνδυασμός Ναυτών είναι μέρος του
ΠΑΜΕ, της ΝΣΚ.

Την καινούργια χρονιά την ξεκινήσαμε με την υπό-
σχεση να αλλάξουμε τους συσχετισμούς στο σωματείο
μας, στην ΠΝΟ, γιατί έχουμε αγώνες μπροστά μας.

19 Γενάρη 2009 
«Α. Σ. Ν.»

«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑΣ ΑΕ»
Με κάλυψη από το ΥΕΝ συνεχίζει την επικίνδυνη δράση 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΝΑΥΤΩΝ                 
Αλλάζουμε τους συσχετισμούς στο σωματείο μας και την ΠΝΟ

Aσφαλιστικά μέτρα στο ΕΚΠ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ
Απαίτηση για αλλαγή του αντιδραστικού καταστατικού 

Οι «ανεξάρτητοι» μασκαράδες 
του κυβερνητικού - εργοδοτικού συνδικαλισμού

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ

Ανεβαίνει ο «πυρετός» της ανεργίας 

Γενάρης 2009

Ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς
• Με ταξικό κοινωνικό περιεχόμενο έγιναν οι εκδηλώσεις για την κοπή της Πρωτοχρο-

νιάτικης Πίτας των Μηχανικών έκοψε στις 14 Γενάρη από την ΠΕΜΕΝ και των συ-
νταξιούχων ναυτεργατών στις 20 Γενάρη από την ΠΕΣ-ΝΑΤ.

• Παράλληλα από τις Διοικήσεις της ΠΕΜΕΝ και του ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ διοργανώθηκαν
Γιορτές για τα παιδιά των Μελών τους στον Πειραιά 10 Γενάρη, στη Θεσσαλονίκη 11
Γενάρη και στη Χίο 25 Γενάρη 2009. 

• Συνεχίζοντας την επαφή της με τη νέα βάρδια η διοίκηση της ΠΕΜΕΝ στις 12 Γενάρη
βρέθηκε κοντά στους Σπουδαστές της ΑΕΝ Μακεδονίας. Ανάλογες επισκέψεις έχουν
προγραμματισθεί για τις ΑΕΝ Χίου, Κρήτης και στη συνέχεια Ασπροπύργου και Πρέ-
βεζας.

Τα αυξημένα για το ΥΕΝ κονδύλια, που προβλέπει ο κρατικός προ-
7πολογισμός 2009 (που παρά την αύξησή τους αφήνουν πάνω

από 200 εκατ. ευρώ ακάλυπτο έλλειμμα του ΝΑΤ) δικαιολόγησε ο κ.
Παπαληγούρας στη σχετική συζήτηση στη Βουλή, σαν φροντίδα και
ενδιαφέρον προς τους ναυτεργάτες και τους νησιώτες.

Ούτε λίγο, ούτε πολύ όλα γίνονται γι’ αυτούς. Δεν φταίνε ούτε οι
εφοπλιστές ούτε η πολιτική όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων
για την χρεοκοπία του ΝΑΤ και των άλλων Ταμείων του κλάδου. Σαν
να μην ήσαν αυτοί που εκμεταλλεύτηκαν για χρόνια τα συναλλαγ-
ματικά αποθέματα του ΝΑΤ, που έδιωξαν τους Έλληνες από τα κα-
ράβια για να τους αντικαταστήσουν με χαμηλόμισθους και
ανασφάλιστους αλλοδαπούς.

Ούτε ξέρουν τίποτα για το γεγονός ότι παρακρατούνταν εισφο-
ρές από τους ναυτεργάτες για τα ασφαλιστικά Ταμεία και αποδίδο-
νταν –αν αποδίδονταν- μετά από χρόνια, αφού τα πρόστιμα

υπολείπονταν των τόκων που απέφεραν οι καταθέσεις των εφοπλι-
στών στις τράπεζες.

Επανειλημμένες οι καταγγελίες των ταξικών ναυτεργατικών σω-
ματείων για μη απόδοση χρεών προς το ΝΑΤ από εφοπλιστικές εται-
ρείες και μάλιστα με την προκλητική ανοχή της διορισμένης από την
κυβέρνηση διοίκησης του ΝΑΤ.

Η επιδότηση των Ταμείων των ναυτεργατών είναι επιδότηση
προς τους εφοπλιστές. Προς τους ίδιους είναι και οι επιδοτήσεις
στην ακτοπλο6α για τις «άγονες» γραμμές και όχι πολιτική υπέρ του
νησιωτικού πληθυσμού της χώρας. 

Τα κονδύλια του υπουργείου Ναυτιλίας είναι στο σύνολό τους
χρήματα, που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ενισχύουν το εφοπλιστικό
κεφάλαιο και την κερδοφορία του.


