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ΟΠρωθυπουργός κ. Καραµανλής στις 2 Σεπτέµβρη προκήρυξε  εκλογές, που θα διεξα-
χθούν στις 4 Οκτώβρη 2009.
Το ερώτηµα που γεννιέται αυτόµατα είναι γιατί προκηρύχθηκαν εκλογές. Η αιτιολογία

και η απάντηση είναι γιατί έχουµε οικονοµική κρίση και η αντιπολίτευση καλλιεργεί αυξη-
µένες προσδοκίες προς τους εργαζόµενους.

Στη ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έγιναν ακόµα πιο συγκεκριµένοι για το τι θα κάνουν
στους εργαζόµενους, στους ναυτεργάτες, στους συνταξιούχους, στους µισθωτούς, στους
νέους, στον εργαζόµενο λαό.

Ο κ. Καραµανλής ως πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας και ο κ. Παπανδρέου ως πρόε-
δρος του ΠΑΣΟΚ, µε τρόπο σαφή και κατηγορηµατικό είπαν τις γενικές κατευθύνσεις αν
εκλεγούν κυβέρνηση Νέα ∆ηµοκρατία – ΠΑΣΟΚ.

Είχαν πλήρη ταύτιση. Συµφωνούν µε τις προτάσεις του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου
(∆ΝΤ) και της Ευρωπαwκής Ένωσης για το ξεπέρασµα της καπιταλιστικής οικονοµικής κρί-
σης σε βάρος του εργαζόµενου λαού για να µην ανακοπεί η κερδοφορία του κεφαλαίου.

Προτάσεις φωτιά σε βάρος των εργαζοµέ-
νων. Αντιλαwκή λαίλαπα για τις ανάγκες του κα-
πιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Πάγωµα
µισθών συντάξεων, διεύρυνση της ανασφάλι-
στης εργασίας, µε ειδική αναφορά στον του-
ρισµό και στη ναυτιλία και πιο συγκεκριµένα
στην διεύρυνση και εφαρµογή του επαίσχυ-
ντου Κοινοτικού Κανονισµού 3577/92 για την
άρση του Cabotage στα τουριστικά πλοία.
∆ιάρρηξη του όποιου προστατευτισµού υπάρ-
χει για τους ναυτεργάτες στην ακτοπλοwα και
στις άλλες κατηγορίες πλοίων µε κριτήριο τη
συµπίεση της τιµής της εργατικής δύναµης για
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και κερ-
δοφορίας του κεφαλαίου.

Οι εκπρόσωποι του δικοµµατισµού υπο-
σχέθηκαν στον τουρισµό, στη ναυτιλία και
στους βιοµήχανους, παραπέρα διεύρυνση των
επιδοτήσεων και υποσχέσεις για ενίσχυση της
κερδοφορίας του. Εκτός των 28 δις που έχουν
ήδη δώσει επιδότηση προς τις τράπεζες.

Εκεί όµως που τα δίνουν όλα και ρίχνουν
τις µάσκες είναι όταν αναφέρονται στις τρά-
πεζες και στο χρηµατιστικό κεφάλαιο, την σύµ-
φυση του βιοµηχανικού – εφοπλιστικού –
τραπεζιτικού κεφαλαίου. Η οικονοµική έκ-
φραση του µονοπωλιακού καπιταλισµού και
του ιµπεριαλισµού, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαw-
κής Ένωσης και των άλλων ιµπεριαλιστικών
οργανισµών.

Σιγή ιχθύος οι εταίροι του δικοµµατισµού
ΣΥΡΙΖΑ - ΛΑΟΣ - Οικολόγοι Πράσινοι, και οι εκ-
πρόσωποι του εργοδοτικού - κυβερνητικού
συνδικαλισµού.

Εν σώµατι επιτίθενται στο ΚΚΕ και στο
ΠΑΜΕ, στο αντιwµπεριαλιστικό λαwκό κίνηµα.
Ξεθάβουν τον πιο πρωτόγνωρο αντικοµµουνι-
σµό µε πληρωµένους αργυρόνητους κονδυλο-
φόρους, κουκουεδολόγους.

Και τι δεν γράφουν για τον Στάλιν, τον
υπαρκτό σοσιαλισµό, τον ηρωwκό αγώνα του
ΚΚΕ και του ελληνικού λαού στην πάλη του

ενάντια στον µοναρχοφασµό, διαστρέφουν την πραγµατικότητα για να υπηρετήσουν τα επι-
χειρηµατικά µεγαθήρια το εφοπλιστικό κεφάλαιο, την αστική τάξη, τον καπιταλισµό, τον
ιµπεριαλισµό που σαπίζει µέσα από την κρίση του. Όσο ανεβάζουν τους τόνους, όση λάσπη
ρίχνουν, τόσο επιβεβαιώνουν και αυτοαποκαλύπονται ότι δεν αισθάνονται σιγουριά για το
καπιταλιστικό σύστηµα και τα οικονοµικά συµφέροντα που υπηρετούν.

Στην εκλογική µάχη η πραγµατική αναµέτρηση επί της ουσίας διενεργείται από τη µία
πλευρά ανάµεσα στην Νέα ∆ηµοκρατία - ΠΑΣΟΚ και από την άλλη το ΚΚΕ. Αυτή την αντι-
παράθεση εκφράζει η σύγκρουση και ριζική διαφορά ανάµεσα στους δύο δρόµους ανά-
πτυξης και εξέλιξης.

Κάθε µέρα όλο και πιο πολύ, πριν την οικονοµική καπιταλιστική κρίση αλλά και µε το ξέ-
σπασµα της, ενώπιον των ναυτεργατών, των εργατών, των εργαζοµένων, τίθεται επί τάπη-
τος το γενικό πολιτικό πρόβληµα που αφορά το δρόµο ανάπτυξης της οικονοµίας και
γενικότερα της κοινωνίας.

Καθηµερινά εξ’ αντικειµένου τίθεται το κρίσιµο ερώτηµα ανάπτυξη για το λαό ή για τα
µονοπώλια και το µεγάλο κεφάλαιο;

Καθηµερινά όλο και πιο επιτακτικά τίθε-
ται το ερώτηµα ενσωµάτωση και υποταγή
στο µεγάλο κεφάλαιο, στα αστικά πολιτικά
κόµµατα και τους συµµάχους τους ή αντί-
σταση, ρήξη, ανατροπή µε κατεύθυνση τη
λαwκή εξουσία, τη λαwκή οικονοµία;

Η λαwκή απάντηση πρέπει να δίνεται κα-
θηµερινά στους αγώνες, στην οργάνωση,
στην ανάπτυξη της ταξικής πάλης, στην ανά-
πτυξη της κοινωνικής συµµαχίας, αλλά και
στην κάλπη που θα ανοίξει για τις επικείµενες
εθνικές εκλογές.

Από τον άµβωνα της αστικής τάξης, τα
ΜΜΕ, καλλιεργείται ότι σε αυτές τις εκλογές
πρέπει να βγάλουµε κυβέρνηση. Αυτό το
ερώτηµα υπαγορεύεται από την ανάγκη προ-
ώθησης των συµφερόντων  της αστικής
τάξης και της προώθησης της πολιτικής
τους. 

Το πραγµατικό ερώτηµα για την εργατική
τάξη, τους εργαζόµενους είναι σε ποια θέση
θα βρεθούν µετά τις εκλογές. Σε θέση άµυ-
νας ή στη θέση εφαλτήριο για τη λαwκή αντε-
πίθεση.  

Γι’ αυτό έχει σηµασία κάθε µάχη, είτε
είναι απεργία, είτε συγκέντρωση και διαδή-
λωση, είτε αφορά την ζωή των σωµατείων,
αρχαιρεσίες, εθνικές εκλογές, ευρωεκλογές,
να αξιοποιείται από τους ναυτεργάτες, την
εργατική τάξη, τα λαwκά στρώµατα, που υπο-
φέρουν, ώστε να γίνεται ένα δυνατό βήµα
προς τα εµπρός, προς την αντεπίθεση και τη
ρήξη, την ανατροπή.

Είναι στο χέρι της πλειοψηφίας του λαού,
τώρα που έφθασε ο κόµπος στο χτένι να µε-
τατρέψει την επικείµενη µάχη των εκλογών
σε εφαλτήριο ανασύνταξης και αντεπίθεσης,
να γίνει ένα ορατό νικηφόρο βήµα που θα επι-
τρέπει την άλλη µέρα από τις εθνικές εκλο-
γές ο αντίπαλος να είναι λιγότερο δυνατός,
το κίνηµα πιο δυνατό και αποτελεσµατικό.

ΙΣΧΥΡΟ ΚΚΕ - ΛΑ/ΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ
ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΤΩΝ ΤΑΞΙΚΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ ΝΣΚ – ∆ΕΣΚ

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Τα ναυτεργατικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ –

ΠΕΠΡΝ – ΠΕΣ/ΝΑΤ, οι δυνάµεις της Ναυτεργατικής Συνδι-
καλιστικής Κίνησης (ΝΣΚ), ο Σύλλογος Επιστηµονικού &
Υγειονοµικού Προσωπικού του Οίκου Ναύτη και ο Σύλλο-
γος Υπαλλήλων ΝΑΤ, σε σύσκεψη που πραγµατοποίησαν
στις 9 Σεπτέµβρη 2009, καταδικάζουν τις δηλώσεις του
Πρωθυπουργού στην ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (∆ΕΘ)
µε τα νέα αντεργατικά – αντιασφαλιστικά µέτρα.

Καταγγέλλουµε και καλούµε όλους τους ναυτεργάτες να
καταδικάσουν την προκλητική – αντιναυτεργατική θέση του
Πρωθυπουργού: «Άρση του Cabotage για να ενισχύσουµε
τον τουρισµό κρουαζιέρας».

Αυτή η θέση εντάσσεται στην ελευθερία δράσης του κε-
φαλαίου, χωρίς εθνικούς περιορισµούς και κοινωνικές δε-
σµεύσεις, αποτελεί συνέχεια του επαίσχυντου Νόµου
2687/53 και του όρο 8 των Εγκριτικών Πράξεων Νηολόγη-
σης, των 4 ελευθεριών της Συνθήκης του Μάαστριχτ, του
Ευρωπαwκού Κανονισµού 3577/92.

Οι ναυτεργάτες έχουν πλούσια αρνητική εµπειρία από
τα αποτελέσµατα αυτής της πολιτικής που υπηρετούν οι δυ-
νάµεις του Ευρωµονόδροµου, φιλελεύθερες, σοσιαλδηµο-
κρατικές, κεντροδεξιές, κεντροαριστερές κυβερνήσεις και
οι δυνάµεις του κυβερνητικού – εργοδοτικού συνδικαλισµού
ΠΑΣΚΕ – ∆ΑΚΕ – ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ. 

Σε όλη την Ευρώπη και στην χώρα µας µε ιδιαίτερη
ένταση στην ποντοπόρο ναυτιλία, στην κρουαζιέρα και στην
κατεύθυνση επέκτασης στα Μεσογειακά και την ΑκτοπλοFα,
αφανίζονται οι ναυτεργάτες µε συγκροτηµένα δικαιώµατα
(Σ.Σ.Ε. - Κοινωνική Ασφάλιση - Συνδικαλιστική εκπροσώ-
πηση), ενώ αντίθετα διευρύνεται το καθεστώς µε ναυτερ-
γάτες χαµηλόµισθους, µε «µαύρη» ανασφάλιστη εργασία,
έρµαιοι στα νύχια των δουλεµπορικών κυκλωµάτων. Υπονο-
µεύεται το ΝΑΤ, ο Οίκος Ναύτη, η Ναυτική Εκπαίδευση.

Στην αντεργατική – αντιλαvκή λαίλαπα, καλούµε τους
ναυτεργάτες, τους εργαζόµενους σε συσπείρωση - οργά-
νωση  - αγώνα, να ενισχύσουµε τις ταξικές δυνάµεις του
ΠΑΜΕ, να συµµετέχουµε στην Σύσκεψη - Συγκέντρωση
των δυνάµεων της ∆ηµοκρατικής Ενωτικής Συνδικαλιστι-
κής Κίνησης (∆ΕΣΚ) την Παρασκευή 11 Σεπτέµβρη  στις
18.00 στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά.

Να συµβάλουµε στην ανασύνταξη του εργατικού κινή-
µατος, να συγκρουστούµε µε την αντιλαvκή πολιτική, να
καταδικάσουµε στις επερχόµενες βουλευτικές εκλογές τις
πολιτικές δυνάµεις του κεφαλαίου. Οργάνωση µε το
ΠΑΜΕ για Λαvκή αντεπίθεση, τώρα!

Αποσπάσµατα από την εισήγηση 
του γραµµατέα της ΝΣΚ, Θ. Ευαγγελάκη:

Βρισκόµαστε σε περίοδο πρόωρων βουλευτικών
εκλογών που αποφάσισε η κυβέρνηση της Ν∆ επικαλού-
µενη την οικονοµική κρίση. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί έκ-
φραση των δυσκολιών που χαρακτηρίζουν το αστικό
πολιτικό σύστηµα να εξασφαλίσει µια σταθερή και τα-
χύρρυθµη ανάπτυξη του καπιταλιστικού τρόπου παρα-
γωγής για να αντιµετωπίσει την οικονοµική καπιταλιστική
κρίση.

Η λαwκή δυσαρέσκεια και αγανάκτηση αν και δεν έχει
βρει την απαιτούµενη έκφραση στην κάλπη και στους αγώ-
νες, δυσκολεύει την κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας και
γενικότερα το πολιτικό σύστηµα για την απρόσκοπτη προ-
ώθηση της στρατηγικής και των συγκεκριµένων επιλογών
που επιβάλλει το ∆ΝΤ, ο ΟΟΣΑ, τα όργανα της Ευρωπαwκή
Ένωση µε τη σύµφωνη γνώµη των κυβερνήσεων των κρα-
τών µελών. Το κεφάλαιο, συνολικά η αστική τάξη δεν αι-
σθάνονται σιγουριά απέναντι στο εργατικό κίνηµα, την
λαwκή κατακραυγή και επιδιώκουν µέσο των εκλογών να χει-
ραγωγήσουν συνειδήσεις, να αφοπλίσουν το εργατικό κί-
νηµα. 

Η δικοµµατική εναλλαγή τους βολεύει, δεν θέλουν ο
ένας από τους δύο εταίρους του δικοµµατισµού να δε-
χθεί πλήγµα, θέλουν ισχυρό δικοµµατισµό ή πολυκοµµα-
τικό διπολισµό κεντροαριστερής ή κεντροδεξιάς
κυβέρνησης.

Η εργατική τάξη, οι ναυτεργάτες, οι εργαζόµενοι δεν
πρέπει να δώσουν καµία βάση στις υποσχέσεις της Νέας
∆ηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, την ώρα που βρίσκεται σε
εξέλιξη η πιο σφοδρή επίθεση σε βάρος της εργατικής
τάξης, του λαού. Με αφορµή την κρίση και στο όνοµα της
κρίσης για να προστατευθούν τα κέρδη και τα προνόµια
των µονοπωλίων εντείνεται ένας ανούσιος δικοµµατικός κα-
βγάς µε σκοπό τον αποπροσανατολισµό και τον εγκλωβι-
σµό εργατικών λαwκών δυνάµεων.

Η καπιταλιστική οικονοµική κρίση που διανύουµε,
δεν ήρθε από τον ουρανό. Είναι µια γενικευµένη κρίση
υπερσυσσώρευσης κεφαλαίου που εκδηλώνεται σε κρίση
υπερπαραγωγής. Η υποβάθµιση του βιοτικού επιπέδου των
εργαζοµένων αυξάνει τα κέρδη των µονοπωλίων και είναι
αποτέλεσµα της πολιτικής τους.

Συνέχεια στη σελ. 2

Οι εξελίξεις στις ακτοπλοvκές συγκοινωνίες δείχνουν
ανάγλυφα πού οδηγεί η πολιτική της απελευθέρωσης των
υπηρεσιών. Η κατάσταση που έχει διαµορφωθεί στην ακτο-
πλοvα είναι εκρηκτική και απειλεί άµεσα τόσο τους ναυ-
τεργάτες όσο και τους εργαζόµενους ταξιδιώτες και
νησιώτες. 

Αποθρασυµένοι οι εφοπλιστές παραβιάζουν ακόµα και
αυτό το εκτρωµατικό θεσµικό πλαίσιο για την ακτοπλοFα, που
διαµόρφωσε για το χατίρι τους η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ψη-
φίζοντας το ν. 2932/2001 για τη σταδιακή εναρµόνιση του κα-
νονισµού 3577/29 της Ευρωπαwκής Ένωσης που ψήφισαν Ν∆
και ΠΑΣΟΚ και έχει προσυπογράψει ο ΣΥΝ.

Από το
2000 έως το
2008 οι εφο-
πλιστές τσέ-
πωσαν 227
εκατ. ευρώ
«ζεστό χρήµα»
από τον κρα-
τικό προxπο-
λογισµό µε το
«κόλπο» των
λ ε γ ό µ ε ν ω ν

«άγονων γραµµών». Για το 2009 οι επιδοτήσεις θα φτάσουν
τα 107 εκατ. ευρώ και για το 2010 το ΥΕΝ έχει προxπολογί-
σει να προσφέρει στους εφοπλιστές άλλα 110 εκατ. ευρώ!

Παρά τις κρατικές αδρές επιδοτήσεις, οι εφοπλιστές από
το 2001 έχουν επιβάλει αυξήσεις  έως 390% στις τιµές των
εισιτηρίων, ενώ ακινητοποιούν τα πλοία ανάλογα µε τις ορέ-
ξεις τους αφήνοντας νησιά ακάλυπτα ολόκληρη την περίοδο
του χειµώνα, ενώ δεν τηρούνται ούτε οι στοιχειώδεις κανό-
νες για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα

Την ίδια στιγµή ενώ στα καταστρώµατα χιλιάδες επιβάτες
«λιώνουν» από την ταλαιπωρία, στους χώρους εργασίας οι
ναυτεργάτες πληρώνουν το δικό τους αντίτιµο στους εφο-
πλιστές, µε ατέλειωτα ωράρια, τροµοκρατία, επικίνδυνες συν-
θήκες εργασίας, άθλιες συνθήκες διαβίωσης, απλήρωτη και
«µαύρη» εργασία, ανεργία, που ακόµα και µε τα πλαστά
στοιχεία του ΓΕΝΕ οι άνεργοι ήταν 1100 τον Αύγουστο του
2009, από 478  τον Αύγουστο του 2008.

Μπροστά σε αυτήν τη νέα επίθεση τα ταξικά ναυτεργα-
τικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ πρότειναν την κή-
ρυξη απεργίας σε όλες τις κατηγορίες των πλοίων και
µάλιστα µε ένα τέτοιο αγωνιστικό πλαίσιο που θα συγκρούε-
ται µε αυτήν την πολιτική και θα προωθεί τα συµφέροντα των
ναυτεργατών, των εργαζοµένων και των λαwκών στρωµάτων
των νησιών.

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΚΤΟΠΛΟ/ΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΚΤΟΠΛΟ/ΑΣ 
«Αλωνίζουν» οι εφοπλιστές, 

στενάζουν ναυτεργάτες - επιβάτες

Η έναρξη στις 3 Σεπτέµβρη της νέας εκπαιδευ-
τικής περιόδου στο ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών πραγµατο-
ποιήθηκε  µε οξυµµένα προβλήµατα από ελλείψεις
σε εκπαιδευτικό προσωπικό, ναυτοδιδάσκαλους,
υλικοτεχνική υποδοµή, αναχρονιστικό Κανονισµό
Σπουδών, επικινδυνότητα κτιριακής εγκατάστασης.

Από καταγγελίες συναδέλφων Μηχανικών στη
ΠΕΜΕΝ, δεν έγραψε η γραµµατεία του
ΚΕΣΕΝ/Μηχ. 65 Μηχανικούς  για να φοιτήσουν σε
κύκλους µαθηµάτων ΚΕΣΕΝ γιατί όπως δηλώνουν:
«∆εν έχουµε αίθουσες – ∆εν έχουµε καθηγητές».

Παρά τις επανειληµµένες δεσµεύσεις του ΥΕΝ
από τον Φλεβάρη του 2008 για την επίλυση της επι-
κινδυνότητας της κτιριακής υποδοµής του ΚΕΣΕΝ
καµία εργασία δεν έχει γίνει µέχρι σήµερα.

Συνεχίζεται αµείωτα ο αφανισµός των ναυτοδι-
δασκάλων ενώ ακόµα και η θέση του ∆ιευθυντή
Σπουδών Μηχανικών δεν έχει αναπληρωθεί όπως
προβλέπει η νοµοθεσία από συνάδελφο Α’ Μηχα-
νικό του Εµπορικού Ναυτικού.

Αυτές τις συνθήκες που βιώνουν οι ναυτεργά-
τες σε εκπαίδευση – µετεκπαίδευση, στην εργασία,
την κοινωνική ασφάλιση και πρόνοια, είναι αποτέ-
λεσµα της διαχρονικής αντιλαwκής – αντιναυτεργα-
τικής πολιτικής των µέχρι σήµερα κυβερνήσεων.

Ταυτόχρονα  έστειλε επιστολή  η Ένωση Ελλή-
νων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) για την Ναυτική Εκπαί-
δευση, η οποία είναι πρόχειρη, κακογραµµένη, δεν
αντιµετωπίζει το σύνολο του προβλήµατος που
έχει προκύψει για την πολιτική στην απασχόληση
των Ελλήνων Ναυτεργατών, αλλά ούτε και στο
υποκριτικό ενδιαφέρον που δείχνει για τους Πλοι-
άρχους και τους Μηχανικούς.

Αυτό που τους ενδιαφέρει από τις αοριστολο-
γίες που διατυπώνουν, τους νοµικούς και λεκτι-
κούς ακροβατισµούς, είναι να διευρυνθεί η
επιδότηση.

Το µόνο βέβαιο από την πείρα µας είναι ότι θα
πάρουν αναµφίβολα την επιδότηση αν διευρυνθεί.
Αυτό που αντιµετωπίζουν σπουδαστές – νεοεισερ-
χόµενοι – ναυτεργατικά σωµατεία είναι ότι οι εφο-
πλιστές παίρνουν τα χρήµατα του ελληνικού λαού,
αλλά δεν προσλαµβάνουν τους εκπαιδευόµενους.

Πολύ δε περισσότερο όταν δεν επιδοτείται ο σπου-
δαστής στις περισσότερες των περιπτώσεων οι θέ-
σεις καταλαµβάνονται από χαµηλόµισθους
ναυτικούς χωρίς συγκροτηµένα δικαιώµατα.

Τεράστια προβλήµατα έχουν δηµιουργηθεί µε
εκρηκτικές διαστάσεις στις ΑΕΝ και ΚΕΣΕΝ µε ευ-
θύνη του ΥΕΝ και των εφοπλιστών, καµία αναφορά
δεν γίνεται για αυτά τα προβλήµατα παρ’ ότι απαι-
τούνται άµεσα µέτρα αντιµετώπισης ακόµα και για
την προστασία της υγείας και της ασφάλειας για
να µην αντιµετωπίσουµε ανθρώπινα θύµατα.

Σ’ αυτές τις συνθήκες της οικονοµικής κρίσης,
της διόγκωσης των δηµόσιων ελλειµµάτων, της αύ-
ξησης του εξωτερικού χρέους της χώρας µας, το
να έρχεται η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών να ζη-
τάει διεύρυνση επιδοτήσεων είναι θράσος εφοπλι-
στικό – καπιταλιστικό, που ενθαρρύνεται από τους
πολιτικούς και συνδικαλιστικούς εκπροσώπους
τους.

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΜΕΝΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΜΕΝ::
Αποκλειστικά Ενιαία ∆ηµόσια ∆ωρεάν Ναυ-

τική Εκπαίδευση – Μετεκπαίδευση.
Ενιαίο ∆ηµόσιο ∆ωρεάν, βασικό υποχρεωτικό

12χρονο σχολείο για όλους.
Πολιτική για την απασχόληση, την προστασία

των δηµοκρατικών ελευθεριών και συνδικαλιστι-
κών δικαιωµάτων.

Εργαζόµενοι που θα διέπονται από την αρχή
της ίσης αµοιβής για ίση εργασία ανάλογα µε τα
καθήκοντα και την θέση που κατέχουν στο πλοίο.

Καλούµε  τους ναυτεργάτες σε οργάνωση – συ-
σπείρωση – αγώνα, κόντρα στην ολοµέτωπη επί-
θεση του κεφαλαίου, σε κοινό µέτωπο
σπουδαστών – εκπαιδευτικών – ναυτεργατών µε τις
ταξικές δυνάµεις του εργατικού κινήµατος, στην
ενίσχυση των δυνάµεων του ΠΑΜΕ, να µην µετα-
τραπούν η µόρφωση, η δουλειά, η κοινωνική ασφά-
λιση – πρόνοια σε εµπορεύµατα στο βωµό της
κερδοφορίας του κεφαλαίου, να συγκρουστούµε
µε τις πολιτικο-συνδικαλιστικές δυνάµεις του κε-
φαλαίου, να διεκδικήσουµε αιτήµατα µε βάση τις
πραγµατικές µας ανάγκες.

ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ - ΜΕΤΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΥΕΝ – Εφοπλιστές συνεχίζουν την κοροvδία 

και Τον εµπαιγµό σε βάρος των ναυτεργατών 

ΣΣτταα  ψψηηφφοοδδέέλλττιιαα  µµάάχχηηςς  ττοουυ  ΚΚΚΚΕΕ  σσυυµµµµεεττέέχχοουυνν  ααγγωωννιισσττέέςς  κκααιι  ααγγωωννίίσσττρριιεεςςΣΣτταα  ψψηηφφοοδδέέλλττιιαα  µµάάχχηηςς  ττοουυ  ΚΚΚΚΕΕ  σσυυµµµµεεττέέχχοουυνν  ααγγωωννιισσττέέςς  κκααιι  ααγγωωννίίσσττρριιεεςς
πποουυ  εείίννααιι  ααφφοοσσιιωωµµέέννοοιι  σσττοονν  ααγγώώνναα  γγιιαα  τταα  δδιικκααιιώώµµαατταα  ττηηςς  εερργγααττιικκήήςς  ττάάξξηηςςπποουυ  εείίννααιι  ααφφοοσσιιωωµµέέννοοιι  σσττοονν  ααγγώώνναα  γγιιαα  τταα  δδιικκααιιώώµµαατταα  ττηηςς  εερργγααττιικκήήςς  ττάάξξηηςς
κκααιι  ττωωνν  άάλλλλωωνν  λλαα**κκώώνν  σσττρρωωµµάάττωωνν,,  ττωωνν  ααυυττοοααππαασσχχοολλοούύµµεεννωωνν,,  ττηηςς  φφττωωχχήήςςκκααιι  ττωωνν  άάλλλλωωνν  λλαα**κκώώνν  σσττρρωωµµάάττωωνν,,  ττωωνν  ααυυττοοααππαασσχχοολλοούύµµεεννωωνν,,  ττηηςς  φφττωωχχήήςς
ααγγρροοττιιάάςς,,  ττωωνν  µµιισσθθωωττώώνν  εεππιισσττηηµµόόννωωνν,,  ττηηςς  ππρροοοοδδεευυττιικκήήςς  δδιιααννόόηησσηηςς..  ΑΑγγωωααγγρροοττιιάάςς,,  ττωωνν  µµιισσθθωωττώώνν  εεππιισσττηηµµόόννωωνν,,  ττηηςς  ππρροοοοδδεευυττιικκήήςς  δδιιααννόόηησσηηςς..  ΑΑγγωω----
ννιισσττέέςς  κκααιι  ααγγωωννίίσσττρριιεεςς  πποουυ  δδεε  σσυυµµββιιββάάζζοοννττααιι  µµεε  τταα  ιιµµππεερριιααλλιισσττιικκάά  δδόόγγµµααττααννιισσττέέςς  κκααιι  ααγγωωννίίσσττρριιεεςς  πποουυ  δδεε  σσυυµµββιιββάάζζοοννττααιι  µµεε  τταα  ιιµµππεερριιααλλιισσττιικκάά  δδόόγγµµαατταα
ττοουυ  ΝΝΑΑΤΤΟΟ,,  ττωωνν  ΗΗΠΠΑΑ,,  ττηηςς  ΕΕΕΕ,,  ττηη  µµοοιιρροολλααττρρίίαα,,  ττοο  σσυυµµββιιββαασσµµόό..  ΑΑννάάµµεεσσάάττοουυ  ΝΝΑΑΤΤΟΟ,,  ττωωνν  ΗΗΠΠΑΑ,,  ττηηςς  ΕΕΕΕ,,  ττηη  µµοοιιρροολλααττρρίίαα,,  ττοο  σσυυµµββιιββαασσµµόό..  ΑΑννάάµµεεσσάά
ττοουυςς  κκααιι  ττέέσσσσεερριιςς  ννααυυττεερργγάάττεεςς..ττοουυςς  κκααιι  ττέέσσσσεερριιςς  ννααυυττεερργγάάττεεςς..

ΤΣΙΜΠΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 
Μηχανικός Ε.Ν. 

Πρόεδρος ΠΕΜΕΝ
Μέλος Εκτ. Επ. ΠΝΟ  

Μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ 
Υποψήφιος στην 

Α΄ Περιφέρεια Πειραιά 

ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Ναυτεργάτης

Πρόεδρος ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ 
Μέλος Εκτ. Επ. ΠΝΟ

Μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ
Υποψήφιος στη 

Β΄ Περιφέρεια Πειραιά 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Ασυρµατιστής Ε.Ν.

Μέλος του ΠΓ της ΚΕ 
και βουλευτής του ΚΚΕ

Υποψήφιος στο Νοµό Ευβοίας

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΜΑΚΗΣ
Ασυρµατιστής Ε.Ν.

Πρόεδρος 
Λιµενεργατών Τήνου

Υποψήφιος στο Νοµό Κυκλάδων

Οργάνωση µε το ΠΑΜΕ για λαvκή αντεπίθεση, τώρα!
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Συνέχεια στη σελ. 3
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Από τη σύνταξη γίνεται γνωστό ότι η ύλη 
του παρόντος φύλλου έκλεισε στις 14/9/09

ΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΝ
ΜΗΝΙΑΙΑ

ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
Ιδιοκτησία του Συλλόγου 

Ναυτεργατικής
Συνδικαλιστικής Κίνησης

Υπεύθυνος σύµφωνα µε το νόµο:
Εκδότης: ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Περικλέους 5Α, ΠΕΙΡΑΙΑ

Υπεύθυνος Τυπογραφείου:
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ

Μπουµπουλίνας 19, Πειραιά

Συνδροµές
Εσωτερικού ετήσια  Ευρώ 10
Εξωτερικού ετήσια  Ευρώ 50

Τον αγώνα ενάντια στην αντιλαwκή στην πολιτική που διευ-
ρύνει την ανεργία εντείνουν οι εργατοτεχνίτες της Ναυπηγο-
επισκευαστικής Ζώνης Περάµατος, όπου λιγότεροι από 2.000
οι εργάτες που δουλεύουν αυτή την περίοδο όταν το καλο-
καίρι του 2008 ξεπερνούσαν τις 10.000.

Με την απόσπαση 1.000 ευρώ έκτακτη οικονοµική ενί-
σχυση για τους ανέργους τους χωρίς προwποθέσεις, ια-
τροφαρµακευτική περίθαλψη µε 25 ένσηµα έως το 2013,
απέδειξαν στην πράξη ότι οι αγώνες µπορούν να φέρνουν
θετικά αποτελέσµατα ακόµα και σε συνθήκες κρίσης.

Την Τρίτη 29 Ιούλη οι εργατοτεχνίτες της Ζώνης συσπει-
ρωµένοι στα ταξικά συνδικάτα τους και εφοδιασµένοι µε τη
γραµµή πάλης και το διεκδικητικό πλαίσιο του ΠΑΜΕ, πραγ-
µατοποίησαν συµβολική κατάληψη του Υπουργείου Απασχό-
λησης. 

Συνεχίζοντας και κλιµακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους
µε κεντρικό άξονα το σύνθηµα «την κρίση να πληρώσει η
πλουτοκρατία» και διεκδικώντας µέτρα για την ουσιαστική
στήριξη των ανέργων και υπερασπιζόµενοι το δικαίωµά τους
στο µεροκάµατο: 

Τη ∆ευτέρα 7 Σεπτέµβρη κατέλαβαν συµβολικά τρία υπο-
καταστήµατα του ΟΑΕ∆ στην περιοχή του Πειραιά και τα κε-
ντρικά γραφεία στους Τράχωνες, απαιτώντας ανάµεσα στα
άλλα αιτήµατα και την καταβολή έκτακτης οικονοµικής ενί-
σχυσης 1.500 ευρώ στους ανέργους χωρίς προxποθέσεις.
Κάτω από την αγωνιστική κινητοποίηση των εργαζοµένων
αποφασίστηκε να συνεδριάσει σήµερα στις 3 µ.µ. η διοί-
κηση του ΟΑΕ∆ για το θέµα της έκτακτης οικονοµικής ενί-
σχυσης.

Την Τετάρτη 8 Σεπτέµβρη συγκεντρώθηκαν στα κεντρικά
γραφεία του ΟΑΕ∆ στους Τράχωνες, όπου συνεδρίαζε η δι-
οίκηση του Οργανισµού για να αποφανθεί τελικά ότι δεν µπο-
ρεί να πάρει καµία απόφαση για τους εργαζόµενους, επειδή
ο διοικητής παραιτήθηκε καθώς θέλει να θέσει υποψηφιότητα
στα ψηφοδέλτια της Ν∆! Ο εµπαιγµός είναι απροκάλυπτος,
αφού επί δύο µήνες κυβέρνηση και ΟΑΕ∆ έχουν τους ερ-
γάτες στο «περίµενε», και τώρα έρχονται µε τον εκπρόσωπο
της ΓΣΕΕ και στέλεχος της ΠΑΣΚΕ Μ. Κοντοπάνο, να τους
δηλώνει ευθαρσώς ότι «δυστυχώς ο Οργανισµός έβαλε λου-
κέτο».

Βέβαια τη στιγµή που στον ΟΑΕ∆, σε συµπαιγνία εργοδό-
τες και συµβιβασµένοι συνδικαλιστές, βάζουν «λουκέτο», επι-
τελεία και υπηρεσίες όπως για παράδειγµα αυτές του
υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας, λειτουργούν κανονικότατα
για να αποφασίσουν νέες παχυλές επιδοτήσεις προς τους
εφοπλιστές, προκειµένου να δροµολογήσουν τα σαπάκια
τους στις «άγονες» γραµµές.

Οι εργαζόµενοι απαιτούν να δοθεί επίδοµα ανεργίας ίσο
µε το 80% του µεροκάµατου της κλαδικής σύµβασης σε
όλους τους ανέργους, χωρίς προxποθέσεις και µέχρι να µας
βρουν δουλειά στην ειδικότητα του κλάδου. Ο χρόνος ανερ-
γίας να είναι ασφαλίσιµος και συντάξιµος. Να συνταξιοδοτη-
θούν άµεσα µέσω του ΛΑΕΚ όσοι συνάδελφοι είναι πάνω από
55 ετών µε αποδοχές ίσες µε το 80% του ηµεροµισθίου τους.
Να απαλλαχτούν από την Εφορία για το οικονοµικό έτος
2009. Να καταβληθεί άµεσα η οικονοµική ενίσχυση των 1.000
ευρώ σε όσους δικαιούχους δεν την έχουν πάρει.

«∆ηλώνουµε ξεκάθαρα πως µε την αγωνιστική µας ενό-
τητα θα πιέσουµε και θα τους αναγκάσουµε, αν δεν µας βρί-
σκουν δουλειά, θα το πληρώνουν. Θα µας βρίσκουν σε
κάθε τους βήµα µπροστά τους», τονίζουν σε ανακοίνωσή
τους τα ταξικά σωµατεία της Ζώνης.

ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΟΟΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΤΤΕΕΣΣ  ΝΝ//ΖΖΩΩΝΝΗΗΣΣ
Aντιπαλεύουν το θεριό της ανεργίας

Την άρση του CABOTAGE στην κρουαζιέρα, εξήγ-
γειλε µεταξύ των άλλων από τη ∆ΕΘ ο πρωθυπουργός
Κ. Καραµανλής δεσµευόµενος στις επιταγές του εφο-
πλιστικού κεφαλαίου για την κατάργηση και των ελάχι-
στων περιορισµών, που έχουν αποµείνει από την
φιλοεφοπλιστική  πολιτική, των κυβερνήσεων της Ν∆
και του ΠΑΣΟΚ µε την εφαρµογή του  εκτρωµατικού κα-
νονισµού 3577/92 της ΕΕ για την προώθηση της συνθή-
κης του Μάαστριχτ (ελευθερία κίνησης κεφαλαίων,
υπηρεσιών, εµπορευµάτων και εργαζοµένων, χωρίς
εθνικούς περιορισµούς και κοινωνικές δεσµεύσεις).

Την ολοκλήρωση αυτού του µέτρου περιµένουν οι
εφοπλιστές της κρουαζιέρας - ανεξάρτητα από την κυ-
βέρνηση, που θα προκύψει από τις εκλογές στις 4 Οκτώ-
βρη. Εκτός αυτού οι εφοπλιστές έχουν θέσει θέµα
ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής σηµαίας
και για την επιβατηγό ναυτιλία διεθνών πλόων και ειδικά
τις γραµµές της Αδριατικής. Όµως και στην ακτοπλοwα οι
εφοπλιστές απαιτούν την απαλλαγή τους από κάθε δέ-
σµευση και υποχρέωση απέναντι στους ναυτεργάτες,
τους νησιώτες και τους επιβάτες, δηλαδή να δροµολο-
γούν τα πλοία τους όποτε θέλουν και όπου θέλουν - µε
όσο πλήρωµα και όσες αµοιβές θέλουν!

Από το 1993 που εµφανίσθηκαν τα πρώτα κρούσµατα
κατάργησης του cabotage στην κρουαζιέρα τα ταξικά σω-
µατεία ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ και οι δυνάµεις της Ναυ-
τεργατικής Συνδικαλιστικής Κίνησης εναντιώθηκαν και
πρωτοστάτησαν στην οργάνωση της πάλης των ναυτερ-
γατών. Οι µάχες που έδωσαν το 1996 µε τις δυνάµεις κα-
ταστολής στον Πειραιά και το Ναύπλιο εµπόδισαν την
δροµολόγηση του «MARCO POLO» σε κρουαζιέρες από
τα ελληνικά λιµάνια. 

Οι αγώνες των ναυτεργατών, που συνεχίσθηκαν µε
πρωτοβουλίες των δύο ταξικών σωµατείων δυνάµεων,
είχαν σαν αποτέλεσµα την καθυστέρηση στην πλήρη
εφαρµογή του καταστροφικού κανονισµού 3577/922 στη
γραµµή Πάτρα – Ιταλία, που αποτελεί και την µοναδική πε-
ρίπτωση διεθνών πλόων µέσα στην ΕΕ όπου παραµένουν
αµιγή πληρώµατα εθνικότητας της σηµαίας.

Στην Ιταλία, για παράδειγµα, 5.0000 ναυτεργάτες πε-
τάχτηκαν από τα πλοία σε µια νύχτα. Το ίδιο στη Γαλλία,
Ισπανία και τις άλλες χώρες της ΕΕ, όπως τη Φιλανδία µε
την γνωστή περίπτωση της «Viking Line», όπου το ∆ικα-
στήριο των Ευρωπαwκών Κοινοτήτων έκρινε ότι δεν έχουν
δικαίωµα τα συνδικάτα να εµποδίζουν την ελευθερία του
εφοπλιστικού κεφαλαίου να χρησιµοποιεί ναυτεργάτες µε
την πολύ χαµηλότερη σύµβαση εργασίας της χώρας από
την οποία προέρχονται, όπως η Εσθονία στην προκειµένη
περίπτωση.

Είναι ηλίου φαεινότερο, λοιπόν, ότι η άρση του

CABOTAGE στην κρουαζιέρα θα διώξει και τους ελάχι-
στους έλληνες ναυτεργάτες, µε τα όσα δικαιώµατα δια-
τηρούν ακόµα στα πλοία αυτά, προς τέρψη του
εφοπλιστικού κεφάλαιου των δουλέµπορων και της εργα-
τικής αριστοκρατίας. 

Τις καταστροφικές συνέπειες από την άρση του
cabotage αναγκάζεται να παραδεχθούν ακόµα και τα λε-
γόµενα ελεύθερα συνδικάτα όπως η ETF, µέλος της
οποίας είναι και η ΠΝΟ. Με την απάντησή της προς την
Κοµισιόν, στα πλαίσια της διαδικασίας διαβούλευσης για
την «5η έκθεση της Ευρωπαwκής Επιτροπής για την εφαρ-
µογή του κανονισµού 3577/92», η ETF ανάµεσα στα άλλα
διαπιστώνουν:

Σαφή νεοφιλελεύθερο χαρακτήρα βασιζόµενο στη ρα-
χοκοκαλιά της πολιτικής της ΕΕ και ειδικότερα στις 4
ελευθερίες του Μάαστριχτ.

Παρέµβαση του Ευρωδικαστηρίου στην εσωτερική νο-
µοθεσία των κρατών µελών, µε  παράδειγµα  την απελευ-
θέρωση της εθνικότητας του Πλοιάρχου.

Μείωση του αριθµού των ναυτεργατών σε όλες τις ευ-
ρωπαwκές χώρες λόγω των σηµαιών ευκαιρίας και τα διπλά
νηολόγια.

Οι ναυτεργάτες µαζί µε τους εργαζόµενους του χερ-
σαίου χώρου σηκώνουν όλα τα βάρη των πολιτικών που
αποφασίζονται στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο της ΕΕ.

Όµως παρά τις όποιες διαπιστώσεις αναγκάζονται να
κάνουν, η ETF και η πλειοψηφία της ΠΝΟ, δεν µπορούν
και δεν θέλουν να προβούν στην οργάνωση της πάλης
ναυτεργατών για την ανατροπή αυτής της αντιλαwκής πο-
λιτικής της ΕΕ, γιατί παραµένουν θιασώτες του «διαλόγου
και της πειθούς», πιστοί οπαδοί της ανταγωνιστικότητας
του κεφαλαίου, που σαλπίζει αντιλαwκή επίθεση για την

επιτάχυνση της προώθησης της στρατηγικής της Λισ-
σαβόνας

Οργάνωση – συσπείρωση στις ταξικές 
    δυνάµεις για την λαvκή αντεπίθεση

Η κοινωνική πόλωση ανάµεσα στις δυνάµεις της
εργασίας και του κεφαλαίου είναι δεδοµένη. Η ενί-
σχυση της ταξικής πάλης είναι κινητήρια δύναµη των
εξελίξεων και είναι αναπότρεπτη.

Η TUI Transport της Παγκόσµιας Συνδικαλιστικής
Οµοσπονδίας (WFTU), όπου µετέχουν τα σωµατεία
ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ και το ΠΑΜΕ, συγκρούονται
µε τη γραµµή συµβιβασµού του εργοδοτικού – κυ-

βερνητικού συνδικαλισµού σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
και διευρύνονται µε την προσχώρηση στη γραµµή της τα-
ξικής πάλης νέων συνδικαλιστικών οργανώσεων απ’ όλο
τον κόσµο. 

Αυτή τη γραµµή έχουν συµφέρον να ενισχύσουν απο-
φασιστικά και οι ναυτεργάτες µέσα και έξω από τα καρά-
βια, τους ναυτότοπους, τις σχολές εκπαίδευσης και
µετεκπαίδευσης. Να αποµονώσουν τους εκπροσώπους
του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισµού τα σωµα-
τεία και την ΠΝΟ. 

Οι εκλογές στις 4 του Οκτώβρη είναι µια καλή ευκαι-
ρία για τους ναυτεργάτες και τις οικογένειές τους να κα-
ταδικάσουν τα κόµµατα Ν∆ και ΠΑΣΟΚ, που
εναλλασσόµενα στην κυβέρνηση εφαρµόζουν την αντι-
ναυτεργατική πολιτική της απελευθέρωσης, αλλά και τα
λεγόµενα µικρά κόµµατα, που συνυπέγραψαν και συµ-
φωνούν µε τη συνθήκη του Μάαστριχτ και την αντιλαvκή
πολιτική της ΕΕ των µονοπωλίων.

Άρση  του  CABOTAGE σηµαίνει
ναυτεργάτες  χωρίς  δικαιώµατα

∆εκάδες παιδιά νεκρά σε ναυάγιο
Πολύνεκρο ναυάγιο ανοιχτά των ακτών

της πρωτεύουσας της Σιέρα Λεόνε, Φριτά-
ουν, σηµειώθηκε το βράδυ 9 Σεπτέµβρη µε
συνέπεια το θάνατο τουλάχιστον 220 αν-
θρώπων, εκ των οποίων πολλοί µαθητές. Το
πλοιάριο «ΤEX TEX» ταξίδευε απ’ την επαρ-
χία Σένγκε στο Τόµπο (κοντά στην πρωτεύ-
ουσα) και στην περιοχή έπνεαν ισχυροί
άνεµοι. Το σκάφος µετέφερε τουλάχιστον
268 άτοµα και εµπορεύµατα. Μόνον 39 απ’
τους επιβαίνοντες έχουν περισυλλεχθεί ζω-
ντανοί από τα σωστικά συνεργεία και αρ-
κετοί άλλοι αγνοούνται.

Ναυάγησε σκάφος του 1922...
Θέµα χρόνου ήταν η τραγωδία που δια-

δραµατίστηκε το Σάββατο 05-09-09 στη
λίµνη Οχρίδα, όπου ναυάγησε πλοιάριο
που είχε ναυπηγηθεί το ...1922 µε αποτέλε-
σµα να πνιγούν 15 Βούλγαροι τουρίστες.
Επιπλέον, το 87 ετών πλοιάριο «ΙΛΙΝ∆ΕΝ»
µετέφερε τους διπλάσιους επιβάτες (περί-
που 70 άτοµα) απ’ το ανώτατο επιτρεπτό
όριο των περίπου 35 ατόµων.. Κατά τα
άλλα, οι τοπικές αρχές αναζητούν ...τα
αίτια του τραγικού δυστυχήµατος, ενώ η
Κυριακή κηρύχθηκε ηµέρα εθνικού πέν-
θους τόσο στην ΠΓ∆Μ όσο και στη Βουλ-
γαρία...

Νεκρός βρέθηκε ναυτεργάτης
Αλλος ένας ναυτεργάτης άφησε χτες

την τελευταία του πνοή µέσα στο πλοίο
όπου εργαζόταν. Πρόκειται για 57χρονο
Έλληνα µηχανικό του Φ/Γ πλοίου «ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΗΣ Τ.» το οποίο ήταν δεµένο στο λι-
µάνι του Κιάτου. Ο εργαζόµενος βρέθηκε
νεκρός 21-08-09 το πρωί µέσα στην κα-
µπίνα του, από µέλη του πληρώµατος τα
οποία κι ενηµέρωσαν το Λιµεναρχείο. Από
την ιατροδικαστική έρευνα, σύµφωνα µε
πληροφορίες, το ΥΕΝ πιθανολογεί ότι ο θά-
νατος προήλθε πριν 12 περίπου ώρες και
οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Ακολού-
θησε νεκροψία - νεκροτοµή, ενώ προανά-
κριση διενεργεί το Λιµεναρχείο Κιάτου.

Νεκρός 48χρονος λοστρόµος
Το θάνατο βρήκε ο 48χρονος λοστρό-

µος του Φ/Γ πλοίου «ΒΑΣΙΛΙΚΗ Τ», Νικό-
λαος Σαρρής, λίγες ώρες µετά τη
σύγκρουση µε το Φ/Γπλοίο «ΤΖΙΝ ΖΙΟΥ»
από το Χόνγκ - Κόνγκ, 04-08-09 στα ανοι-
χτά της Ανδρου. Λίγες ώρες αργότερα, ο
48χρονος ναυτεργάτης, αισθάνθηκε αδια-
θεσία και τελικά υπέκυψε, κατά την µετα-
φορά του, στο νοσοκοµείο Καρύστου από
ναυαγοσωστικό του λιµενικού. Χαρακτηρι-
στικό της στάσης του ΥΕΝ, είναι ότι πριν
γίνει οποιαδήποτε έρευνα για τις συνθήκες
και τα αίτια του θανάτου του, έσπευσε να
αποσυνδέσει το θάνατο του εργαζόµενου
από το γεγονός της σύγκρουσης, λέγοντας
πως «ο θάνατος του ναυτικού δε σχετίζεται
µε το ατύχηµα».

Ακρωτηριάστηκε 29χρονος ναυτεργάτης
Ενας ακόµα ναυτεργάτης σακατεύτηκε

για τα κέρδη του εφοπλιστικού κεφαλαίου.
Ο 29χρονος Β’ µηχανικός του δεξαµενό-
πλοιου «SEMERU» µε σηµαία Marshal
Islands, το οποίο επισκευάζεται στα Ναυ-
πηγεία Σκαραµαγκά, 09-09-09 το πρωί
έχασε δύο δάχτυλα από το δεξί του χέρι.
Από το ΥΕΝ, σύµφωνα µε την πάγια τακτική
του δε δόθηκε καµία παραπάνω πληροφο-
ρία για τον τρόπο και τα αίτια του «ατυχή-
µατος». Ο ναυτεργάτης µεταφέρθηκε µε
ασθενοφόρο των ναυπηγείων στο Θριάσιο
Νοσοκοµείο.

Θάνατος σε σκάφος στο Μεγανήσι
65χρονος, ο οποίος επέβαινε στο κατα-

µαράν «ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ», το οποίο ήταν
προσδεµένο στο λιµένα Μεγανησίου,
έχασε τις αισθήσεις του πρωινές ώρες 23-
07-09 και µεταφέρθηκε στο ΓΝΝ Λευκάδας,
όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Νεκρο-
ψία - νεκροτοµή πρόκειται να διενεργηθεί
από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Π.Π.Ν.
Ρίου. Προανάκριση διενεργείται από το Λι-
µεναρχείο Λευκάδας. 

ΝΑΥΤΙΚΑ «ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ»

∆ΙΕΘΝΙΣΤΙΚΟΣ 
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Χαιρετισµό στις συσκέψεις της ΝΣΚ
και της ∆ΕΣΚ απηύθυνε ο ευρισκόµενος
στην Ελλάδα, Γιώργος Γκότσης, στέλε-
χος της Ένωσης Ναυτεργατών - Λιµε-
νεργατών Αυστραλίας και Πρόεδρος
του Ελληνικού Εργατικού Συνδέσµου
«ΑΤΛΑΣ» του Σίδνεw.

Μεταξύ των άλλων, ο παλαίµαχος
αγωνιστής, αναφέρθηκε στη συµπαρά-
σταση προς τους έλληνες ναυτεργάτες
από τα αυστραλιανά συνδικάτα, το «µπο-
xκοτάζ» των ελληνικών πλοίων την πε-
ρίοδο της χούντας και την έµπρακτη
διεθνιστική ταξική αλληλεγγύη στους µε-
γάλους απεργιακούς αγώνες των Ελλή-
νων ναυτεργατών στα ποντοπόρα.

Επίσης έκανε αναφορά στην αντερ-
γατική επίθεση, που αντιµετωπίζουν και
οι εργαζόµενοι στην Αυστραλία και επε-
σήµανε ότι ίδια είναι παντού η αντιλαwκή
πολιτική, που εφαρµόζουν τα κόµµατα
του κεφαλαίου, µε τους ναυτεργάτες να
αντιπαλεύουν και στην  Αυστραλία την
απελευθέρωση των ακτοπλοwκών συ-
γκοινωνιών.

ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗ «Ν»
Μέλη και φίλοι Εργατικών Συνδέσµων
Αυστραλίας «ΣΩΚΡΑΤΗΣ» Νιουκάστλ και
«ΑΤΛΑΣ» Σίδνεϊ, προσέφεραν για οικο-
νοµική ενίσχυση της «Ν» 540 €
Μητρόπουλος ∆ηµήτρης 20 €
Τσιουδάκης Γιάννης 50 €
Σαργολόγος Γιάννης, από Γερµανία 50 €
Χατζηπαναγιώτης Γιάννης 150 €
Λεκκός Γιάννης 30 €
Σταµατόπουλος Θανάσης,
στη µνήµη του Βασίλη Μπεκάκου 50 €
Παππάς Θωµάς 50 €
Λάρδας Κώστας 30 €
Σύριγγας Λευτέρης,
στη µνήµη του Ηλία Σύριγγα 50 €
Ζαχαρογιάννης Γιάννης 50 €
Καράφτης Μιχάλης 50 €
Βάσω, Φώφη, Ξένη Κόχυλα,
στη µνήµη του πατέρα τους …. 
Ξένου Κόχυλα 100 €

Συνέχεια από τη σελ. 1
Ο κυβερνητικός – εργοδοτικός συν-

δικαλισµός, που είναι πλειοψηφία σε
ΓΣΕΕ – Α∆Ε∆Υ – ΕΚΠ – ΠΝΟ και αποτε-
λείται από τις παρατάξεις ΠΑΣΚΕ –
∆ΑΚΕ - ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, λει-
τουργούν εκτός από κοινωνικοί εταίροι
και ως σύµβουλοι του κεφαλαίου και
των συµφερόντων του. Υποκριτικά δια-
τυµπανίζουν ότι διαφωνούν µε τις νέες
απαιτήσεις του κεφαλαίου, ενώ αποκρύ-
πτουν ότι αποτελούν την ουσία της συµ-
φωνίας που είχαν συνοµολογήσει µε τον
ΣΕΒ στις 18 Φλεβάρη, την γνωστή «συµ-
φωνία των 11 σηµείων», που µεταξύ
άλλων περιλαµβάνει «προσωρινή µεί-
ωση των ασφαλιστικών εισφορών, µε
την προώθηση της ανασφάλιστης εργα-
σίας όπως τα STAGE, τη µείωση της φο-
ρολογίας των κερδών, την
απελευθέρωση των οµαδικών απολύ-
σεων».

Το επόµενο διάστηµα θα ενταθεί η
ακινησία των ακτοπλοvκών πλοίων, µε
την παραβίαση του δεκάµηνου επάν-
δρωσης, την όξυνση της ανεργίας των
ναυτεργατών µε την πλειοψηφία τους
να έχει εργαστεί ελάχιστους µήνες και
την αποµόνωση του νησιωτικού συ-
µπλέγµατος. 

Εκρηκτική είναι και η κατάσταση σε
ΝΑΤ – Οίκο Ναύτη, µε τα οξυµµένα
προβλήµατα και τις ελλείψεις σε ια-
τρική – υγειονοµική περίθαλψη, κοινω-
νική ασφάλιση και πρόνοια. 

Ανάλογα οξυµµένα προβλήµατα σε
Ναυτική Εκπαίδευση – Μετεκπαί-
δευση, που συνδέονται άρρηκτα µε τις
ανατροπές των εργασιακών και κοινω-
νικοασφαλιστικών δικαιωµάτων των
ναυτεργατών.

Σχεδιάζουµε – οργανώνουµε  – πα-
ρεµβαίνουµε σε τρεις άξονες:

Ανεργία και µέτρα προστασίας των

ανέργων.
Κοινωνική Ασφάλιση, Υγεία και

Πρόνοια. 
Ναυτική Εκπαίδευση – Μετεκπαί-

δευση, εργασιακά – κοινωνικά δικαιώ-
µατα.

Προβάλλοντας την αιτία των οξυµµέ-
νων προβληµάτων, ποιοι ωφελούνται,
αναδεικνύοντας ολόπλευρα τις θέσεις
της Ν.Σ.Κ, του ΠΑΜΕ, για την συσπεί-
ρωση δυνάµεων, την οικοδόµηση επι-
τροπών αγώνα µέσα και έξω από τα
πλοία, σε κάθε εργασιακό χώρο, για την
ανάγκη του αγώνα, να συµβάλουµε στην
ανασύνταξη του εργατικού κινήµατος
κόντρα στην αντιλαwκή πολιτική».

Σηµαντικές  ήταν και οι αναφορές
στη δραµατική κατάσταση που επικρα-
τεί στον Οίκο Ναύτη και το ΝΑΤ από
τους εκπροσώπους των αντίστοιχων
συλλόγων, µε τις τεράστιες ελλείψεις
σε ιατρικό και υπαλληλικό προσωπικό.  

ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΤΩΝ ΤΑΞΙΚΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ ΝΣΚ – ∆ΕΣΚ 

«ανάπτυξη που έχει κριτήριο
τις λαvκές ανάγκες»

Στις 11 Σεπτέµβρη οι δυνάµεις της ∆ηµοκρατικής Ενωτικής
Συνδικαλιστικής Κίνησης (∆ΕΣΚ) πραγµατοποίησαν στο ΕΚΠ,
πλατιά σύσκεψη - συγκέντρωση για την αγωνιστική συσπείρωση
των εργαζοµένων για το δυνάµωµα του µετώπου των ταξικών δυ-
νάµεων του ΠΑΜΕ, ενάντια στην επίθεση του κεφαλαίου και των
εκπροσώπων του. 

Μέσα από τον πλούσιο διάλογο που αναπτύχθηκε, όπου πα-
ρουσιάστηκαν τα προβλήµατα, αλλά και τα µέχρι τώρα σηµαντικά
αποτελέσµατα από τη δράση που αναπτύσσουν οι ταξικές δυνά-
µεις κατά κλάδο, κατέληξαν ότι από σήµερα και όλο το επόµενο
διάστηµα, οι δυνάµεις του ΠΑΜΕ είναι ανάγκη να ανοιχτούν
ακόµα περισσότερο στους τόπους δουλειάς. Να δυναµώσουν την
πάλη για κάθε πρόβληµα των εργαζοµένων προετοιµάζοντάς
τους να αντιµετωπίσουν τα χειρότερα που έρχονται την εποµένη
των εκλογών, προβάλλοντας ταυτόχρονα µε αποφασιστικότητα
την προοπτική του άλλου δρόµου ανάπτυξης που έχει κριτήριο
τις ανάγκες της εργατικής λαwκής οικογένειας.

Παρουσιάζοντας την εισήγηση ο Νίκος Ξουράφης, επικεφα-
λής της ∆ΕΣΚ, αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά της σφοδρής
επίθεσης που βρίσκεται σε εξέλιξη σε βάρος της εργατικής
τάξης, µε αφορµή και στο όνοµα της κρίσης για την προστασία
της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Επισήµανε τον υπονοµευτικό
ρόλο σε βάρος των συµφερόντων των εργαζοµένων, που παίζει
ο εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισµός και στο ΕΚΠ και τό-

νισε ότι: 

Οι εκλογές δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα στην εργατική
τάξη, στα λαvκά στρώµατα αν δε συνδεθούν µε την ανάπτυξη
του κινήµατος για αντεπίθεση, αν οι εργαζόµενοι δε δώσουν
ένα ισχυρό πλήγµα στο δικοµµατισµό» και στους δορυφόρους
του. Η διέξοδος για τους εργαζόµενους και τα λαvκά στρώµατα
βρίσκεται στην «ανάπτυξη που έχει κριτήριο τις λαvκές ανά-
γκες». 

Όµως «προxποθέτει την αλλαγή των συσχετισµών δύναµης
υπέρ των ταξικών δυνάµεων, την ανατροπή της εξουσίας του κε-
φαλαίου, τη µετατροπή των βασικών µέσων παραγωγής σε λαwκή
περιουσία και τη σχεδιασµένη ανάπτυξη της οικονοµίας. Σε αυτήν
την κατεύθυνση θα γίνει ο καθηµερινός αγώνας πιο αποτελεσµα-
τικός.
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Σε καιρούς κρίσης και µόλις τρεις
βδοµάδες πριν οι Έλληνες εργαζόµε-
νοι οδηγηθούν στην κάλπη µε το ερώ-
τηµα «θέλετε τα σκληρά µέτρα
εναντίον σας να τα επιβάλει ο Καρα-
µανλής ή ο Παπανδρέου;» µια χούφτα
«πατριωτάκια» µας, οι Έλληνες εφο-
πλιστές καταγράφονται στην έκθεση
του Lloyds List ως οι πρώτοι παγκο-
σµίως σε παραγγελίες 777 νεότευ-
κτων πλοίων.

Για την «πρωτιά» που κατέκτησαν οι
εφοπλιστές µας διέθεσαν 30 δισ. δολά-
ρια ζεστό χρήµα από τα υπερµεγέθη
κέρδη των τελευταίων χρόνων για να
εξοπλίσουν περαιτέρω το στόλο τους.

Αυτά τα 30 δισ. δολάρια, που «ρί-
χνουν στη θάλασσα» και που τα «ναυ-
πήγησαν» σε όλο τον κόσµο εκτός από
την Ελλάδα, οι «πατριώτες» εφοπλιστές
µας, έχοντας σίγουρο (παρότι διανύ-
ουµε συνθήκες «οικονοµικού χάους»)
ότι θα τα πολλαπλασιάσουν, είναι ποσό
σχεδόν δυο φορές µεγαλύτερο από το
έλλειµµα του προxπολογισµού, για το
οποίο ο ελληνικός λαός όχι µόνο δε
φταίει, αλλά και θα κληθεί µετά τις 4
Οκτώβρη να το (ξανά)πληρώσει.

«Πρωτιά» διατηρούν οι έλληνες
εφοπλιστών και στις αγορές µεταχειρι-
σµένων πλοίων, καθώς σύµφωνα µε τα
στοιχεία του ναυλοµεσιτικού οίκου
Allied, οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν
δώσει για την αγορά των 118 πλοίων
2,3 δισ. δολ. Το 2008 οι ελληνικές ναυ-
τιλιακές εταιρείες δαπάνησαν 8 δισ. δο-
λάρια για την απόκτηση 197
µεταχειρισµένων πλοίων.

Το πιο προκλητικό όµως είναι ότι
µόλις µια βδοµάδα αφότου έγινε γνω-
στή η παγκόσµια πρωτιά των Ελλήνων
εφοπλιστών, εδώ, στη δικοµµατική Ελ-
λάδα, στις 25 Ιούνη 2009, ψηφίστηκε
νυχτιάτικα στη Βουλή (νύχτα γίνονται
αυτές οι «δουλειές») µια τροπολογία µε
την οποία καταργείται ο φόρος συγκέ-
ντρωσης κεφαλαίου τού µόλις ...1%
στον οποίο υποχρεούνταν οι εφοπλι-
στές και ο οποίος δεν είχε καλά-καλά
συµπληρώσει ούτε ένα µήνα από τη θέ-
σπισή του!

Μέσα σε ένα µήνα, δηλαδή, από το
Μάη που επιβλήθηκε µέχρι τον Ιούνη,
κατόπιν υποδείξεως των εφοπλιστών,
ακόµα και αυτός ο συµβολικός φόρος
του 1%... καταργήθηκε!

Με την υπέρ εφοπλιστών τροπολο-
γία που η κυβέρνηση της Ν∆ έφερε στη
Βουλή, επανήλθε το καθεστώς που
ισχύει από το 1986, µε το νόµο 1676
της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ που εξαι-
ρεί  τους εφοπλιστές από το φόρο συ-
γκέντρωσης κεφαλαίου. 

Οι εφοπλιστές των νέων «777 πο-
ντοπόρων», των «30 δισ. δολαρίων»
και της φορολογικής ασυλίας, έχουν
στις εκλογές που έρχονται το «δί-
ληµµα»: Να ψηφίσουν Ν∆ ή ΠΑΣΟΚ; 

Έχουν, όµως, κανένα λόγο οι ερ-
γαζόµενοι να γίνουν οι «διαιτητές» στο
δίληµµα των εφοπλιστών, αν το κόµµα
που ως κυβέρνηση θα τους χαρίζει
τους φόρους θα είναι «γαλάζιο» ή
πράσινο»;

Επιµέλεια «ΖΟ»

ΠΠΟΟΝΝΤΤΟΟΠΠΟΟΡΡΟΟΣΣ  ΝΝΑΑΥΥΤΤΙΙΛΛΙΙΑΑ
Η κρίση και το «δίληµµα» των εφοπλιστών…

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
Θεσµικός υπηρέτης του εφοπλισµού

«Πάγωσε» το Συµβούλιο της Επικρατείας την πληρωµή του µισού
προστίµου, που έχει επιβληθεί στην κοινοπραξία ακτοπλοgκών εται-
ρειών «GA Ferries», του Γ. Αγούδηµου, επειδή δεν απέδωσε στο ΝΑΤ
τα ασφάλιστρα των επιβατών και των αυτοκινήτων που είχε εισπράξει
για την διετία 2001-2003.

Η Επιτροπή Αναστολών του Ανώτατου Ακυρωτικού ανέστειλε την
πληρωµή 1.689.827 ευρώ, ποσό που αποτελεί το µισό του συνολικού
προστίµου των 3.379.654 ευρώ που της έχει επιβληθεί µέχρι την έκ-
δοση οριστικής απόφασης.

Σαν θεσµικός υπηρέτης των συµφερόντων του εφοπλιστικού κε-
φαλαίου, η Επιτροπή του ΣτΕ µε την (777/09) απόφασή της: …έκρινε
ότι είναι δυνατόν να επέλθει κλονισµός της οικονοµικής κατάστασης
της κοινοπραξίας, …ενώ έλαβε υπόψη της και το γεγονός ότι το πρό-
στιµο που της έχει καταλογιστεί αποτελεί πόρο του ΝΑΤ.

Θέλουν να σβήσουν την ιστορική µνήµη
Για το νεοκλασικό κτίριο του ΝΑΤ της οδού Ζαλοκώστα, χαρακτη-

ρισµένο ως ιστορικό µνηµείο και µε εντολή του προέδρου Γρ. Τιµα-
γένη το ΝΑΤ έχει ζητήσει τον αποχαρακτηρισµό του, έχουν καταθέσει
προτάσεις 8 εταιρείες, ανάµεσά τους και η LAMDA ΑΕ του οµίλου
Λάτση.

Το αρχιτεκτονικό αυτό κόσµηµα κατασκευάστηκε το 1938 από τον
αρχιτέκτονα Ανδριανό Λαζαρίµο, δηµιουργό εκτός των άλλων του κτι-
ρίου του ΝΑΤ στον Πειραιά και του κινηµατοθεάτρου «ΠΑΛΛΑΣ», όχι
µόνο πρόκειται για ένα αρχιτεκτονικό στολίδι, αλλά είναι µέρος της
ιστορίας της αντίστασης του ελληνικού λαού καθώς το υπόγειό του
χρησιµοποιήθηκε την περίοδο της κατοχής ως τόπος βασανιστηρίων,
ενώ από το κτίριο αυτό τον ∆εκέµβρη του 1944 οι δυνάµεις του ΕΑΜ-
ΕΛΑΣ πέρασαν στον υπόνοµο και παγίδευσαν µε εκρηκτικά το ξενο-
δοχείο Μεγάλη Βρετάνια, όπου ήταν το στρατηγείο της διορισµένης
από τους Εγγλέζους κυβέρνησης του Γ. Παπανδρέου, χωρίς τελικά να
προβούν στην ανατίναξή του. 

Μετά από δυναµικές παρεµβάσεις µαζικών φορέων στις 28 Νοεµ-
βρίου του 2008 µε υπουργική απόφαση χαρακτηρίστηκε µνηµείο. Φαί-
νεται όµως ότι, εκτός των οικονοµικών συµφερόντων των µονοπωλίων,
ενοχλεί η διατήρηση της ιστορικής µνήµης του λαού και θέλουν να
εξαλείψουν ότι την διατηρεί ζωντανή.

Έξι ναυτικούς απελευθέρωσε το MEND
H διοίκηση της νορβηγικής ναυτιλιακής εταιρίας EMS, πλοιοκτή-

τριας του «Sichem Peace», ανακοίνωσε ότι και τα έξι µέλη του πλη-
ρώµατος του πετρελαιοφόρου, µεταξύ τους δύο Ρώσοι, που είχαν
απαχθεί είναι ασφαλή και απελευθερώθηκαν 22 Ιούλη, ύστερα από 18
ηµέρες οµηρίας στο ∆έλτα του Νίγηρα. 

Το «Sichem Peace» είχε δεχθεί ένοπλη επίθεση στις 4 Ιουλίου ανοι-
κτά των ακτών Εσκράβος στη νότια Νιγηρία, απ’ όπου απήχθησαν οι
έξι ναυτικοί από το 19µελές συνολικά πλήρωµά του, από το Κίνηµα
για την Απελευθέρωση του ∆έλτα του Νίγηρα (MEND) που ανέλαβε
την ευθύνη της οµηρείας του δεξαµενόπλοιου.

…και αεροπορικές «άγονες» γραµµές
Η ιδιωτικοποίηση του οµίλου της «Ολυµπιακής Αεροπορίας» (ΟΑ)

- εκτός όλων των άλλων - σηµατοδοτεί και την αναδιανοµή υπέρ των
επιχειρηµατικών συµφερόντων, 35 και πλέον εκατ. ευρώ, τα οποία
αντιστοιχούν στην ετήσια επιδότηση των αποκαλούµενων «άγονων»
αεροπορικών γραµµών.

Ο διαγωνισµός που έχει κηρύξει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπο-
ρίας (ΥΠΑ) για τις 24 αεροπορικές γραµµές που έχουν χαρακτηριστεί
«άγονες», βρίσκεται σε εξέλιξη και αναµένεται να ολοκληρωθεί τις
επόµενες µέρες, καθώς από την 1η Οκτώβρη 2009, θα πρέπει να έχει
αναδειχτεί ο ανάδοχος, ο οποίος θα αναλάβει για τα επόµενα τρία
χρόνια την εκµετάλλευση των προορισµών αυτών. Σηµειώνεται ότι
µέχρι τώρα, το έργο αυτό το επιτελεί η «Ολυµπιακή», µε ετήσια επι-
δότηση από την Ευρωπαgκή Επιτροπή, άνω των 35 εκατ. ευρώ.

Στο διαγωνισµό µετέχουν έξι εταιρείες, µεταξύ των οποίων η
«Olympic Air», όπως µετονόµασε τις «Ολυµπιακές Αερογραµµές» ο Α.
Βγενόπουλος της MIG και η «Aegean Airlines» του οµίλου Θ. Βασι-
λάκη.

Επίθεση κατά ναυτεργατών στο Ηράκλειο
Σοβαρά ερωτήµατα προκαλεί η επίθεση που δέχτηκαν, το βράδυ

της Παρασκευής 17 Ιούλη, πλήρωµα και επιβάτες του ακτοπλοgκού
πλοίου «ΣΟΥΠΕΡ ΦΑΣΤ XII», στο λιµάνι του Ηρακλείου, από περίπου
500 άτοµα, µε αποτέλεσµα να τραυµατιστούν δύο ναυτεργάτες του
πληρώµατος. 

Τα άτοµα αυτά, τα οποία το ΥΕΝ χαρακτηρίζει ως ...«διαµαρτυρό-
µενους», απέκλεισαν την κεντρική είσοδο του λιµανιού, ενώ µια µε-
γάλη οµάδα από αυτούς εισέβαλε αιφνιδιαστικά στο καράβι
τραυµατίζοντας δύο ναυτεργάτες και προκαλώντας υλικές ζηµιές. 

Τα ταξικά ναυτεργατικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ κατα-
δικάζουν την επίθεση σε βάρος των ναυτεργατών «από οµάδα τρα-
µπούκων», όπως σηµειώνουν. Καταγγέλλουν ότι σε όλη τη διάρκεια
των επεισοδίων «ήταν απούσες οι λιµενικές αρχές και τα χειρότερα
απετράπησαν από τις συντονισµένες ενέργειες του πληρώµατος» και
συνεχίζουν:

«Στα συµφέροντα και τους ανταγωνισµούς του κεφαλαίου δε θα
επιτρέψουµε να έχουµε θύµατα ναυτεργάτες, εργαζόµενους». Απαι-
τούν από κυβέρνηση και ΥΕΝ να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να τι-
µωρηθούν οι ένοχοι.

Ερωτηµατικά για το «Arctic Sea»
Ερωτηµατικά δηµιουργεί η υπόθεση του πλοίου «Arctic Sea» το

οποίο αρχικά τα δηµοσιεύµατα ανέφεραν ότι είχε καταληφθεί στα
τέλη Ιούλη από πειρατές στα σουηδικά χωρικά ύδατα. 

Σύµφωνα µε νέα στοιχεία που δηµοσιοποιήθηκαν σταδιακά, το συ-
γκεκριµένο πλοίο δεν έπεσε θύµα πειρατείας στη Βόρεια Θάλασσα -
όπως έχει υποστηρίξει η Μόσχα, αλλά όπως δηµοσίευσε η «Sunday
Times» κατελήφθη από ενόπλους της ισραηλινής «Μοσάντ», επειδή
µετέφερε ρωσικούς αντιαεροπορικούς πυραύλους «S-300» µε τελικό
αποδέκτη το Ιράν.

Υπενθυµίζεται ότι το «Arctic Sea» είχε αποπλεύσει από τη Φινλαν-
δία στις 23 Ιούλη, µεταφέροντας στην Αλγερία φορτίο ξυλείας αξίας
1,3 εκατοµµυρίων ευρώ, και το τελευταίο σήµα από τον ασύρµατο του
πλοίου καταγράφτηκε στις 28 Ιουλίου. 

Τελικά το πλοίο εντοπίστηκε 300 µίλια ανοιχτά του Πράσινου Ακρω-
τηρίου στη ∆υτική Αφρική στις 17 Αυγούστου και ύστερα από έφοδο
ανδρών των ειδικών δυνάµεων του ρωσικού ναυτικού συνελήφθησαν
δύο Ρώσοι, δύο Λετονοί και τέσσερις Εσθονοί.

Είναι γενικά αποδεκτό ότι η ανάπτυξη στην χώρα µας αλλά και
στην πλειοψηφία των καπιταλιστικών χωρών µετά το Β΄ παγκόσµιο
πόλεµο στηρίζεται στην ακόρεστη δίψα του κεφαλαίου για κέρδη
ακόµα και από την εκµετάλλευση από το κράτος και τους εργοδότες
των αποθεµατικών των Ασφαλιστικών Ταµείων, που ήταν και είναι όλα
χρήµατα των εργαζοµένων. 

Έτσι ακόµη και αν αφαιρέσουµε το ποσοστό της υπεραξίας που
κλέβει ο εργοδότης, από το ποσό που παίρνει ο εργαζόµενος σαν
µισθό ένα ποσοστό που φθάνει µέχρι το ¼ του µισθού του 25% του
παρακρατείται για την κοινωνική ασφάλιση συνολικά. 

Τα χρήµατα αυτά τα καταχράστηκαν για δεκαετίες µέχρι και σή-
µερα όλες οι κυβερνήσεις της Ν.∆. και του ΠΑΣΟΚ ή όπως αλλιώς λε-
γόταν οι παππούδες τους. 

Με δύο κυρίως τρόπους καταχράστηκαν αυτά τα χρήµατα: είτε µε
κατευθείαν επιδοτήσεις των εργοδοτών -θαλασσοδάνεια τα λέγανε
οι παλαιότεροι- είτε µε την µη είσπραξη των εισφορών καίτοι αυτές
παρακρατούνται από τους εφοπλιστές. 

Όλη αυτή τη ρεµούλα προκειµένου να την δικαιολογούν πολιτικά-
κοινωνικά την βάφτισαν στήριξη της ανταγωνιστικότητας του ελλη-
νικού πλοίου. 

Στο όνοµα της ανταγωνιστικότητας επέβαλαν πάνω από 10 µειώ-
σεις των οργανικών συνθέσεων. Επέβαλαν τις διµερείς συµβάσεις,
πάγωσαν µισθούς και ανέχτηκαν εγκληµατικές  παραβιάσεις στον
τοµέα της προστασίας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

∆εκάδες χιλιάδες είναι οι σακατεµένοι και αδικοχαµένοι συνά-
δελφοί µας για να υπηρετηθούν τα κέρδη των εφοπλιστών.

Η πρώτη Ναυτιλία στον κόσµο ανέδειξε από τους πλουσιότερους
ανθρώπους στον κόσµο σαν αποτέλεσµα της ληστρικής εκµετάλ-
λευσης των Ναυτεργατών. 

Σήµερα 70 χρόνια µετά τον πόλεµο  70.000 συνταξιούχοι Ναυ-
τεργάτες βλέ-
πουν το ΝΑΤ
τον ασφαλι-
στικό τους
φορέα κατα-
χρεωµένο, την
π λ ε ι ο ψ η φ ί α
των συναδέλ-
φων τους να
δυσκολεύονται
να τα βγάλουν
πέρα  µε συ-
ντάξεις 500-
600ευρώ. Τον
Οίκο Ναύτη να
απαξ ιώνετα ι
καθηµερινά µέσα από την σύµπραξη δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα.
Τα λαµόγια και οι κερδοσκόποι, που τους γεννά η εφαρµοζόµενη πο-
λιτική, έχουν στήσει καραούλι για να αρπάξουν την ακίνητη περιου-
σία του ΝΑΤ. 

Το πιο εξοργιστικό όµως είναι ότι αυτοί που δηµιούργησαν αυτά
τα προβλήµατα όχι µόνο δεν νοιώθουν ενοχές αλλά χρεώνουν και
την ευθύνη για όλες τις κακοδαιµονίες του συστήµατος στους Ναυ-
τεργάτες, τους εργαζόµενους γενικότερα. Έτσι ο πρωθυπουργός µε
θράσος χιλίων πιθήκων εξήγγειλε από την ∆ΕΘ µεταξύ των άλλων
αντιλαwκών µέτρων ότι  «θα παγώσει τις συντάξεις για τα επόµενα
δυο χρόνια».

Απαιτούν και επιβάλλουν νέα µέτρα εις βάρος των Ναυτεργατών
σε αγαστή συνεργασία κυβερνήσεις- εφοπλιστές µε τις πλάτες και
των συµβιβασµένων πλειοψηφιών. Απαιτούν και επιβάλλουν και ταυ-
τόχρονα µας χαwδεύουν τα αυτιά ότι τάχα αναγνωρίζουν τη συµβολή
των Ναυτεργατών στο θέµα της Ναυτιλίας. Χτυπούν, λοιδορούν και
φυλακίζουν Ναυτεργάτες µέχρι και επιστράτευση µας κάνανε όταν
ενωµένοι µαζί µε  τα ταξικά συνδικάτα µε σκληρούς αγώνες καθυ-
στερήσαµε ή και ανατρέψαµε µέρος της πολιτικής τους.

Το τελευταίο διάστηµα το ∆.Ν.Τ. και ο ΟΟΣΑ δίνουν κατευθύνεις
και ήδη οι κυβερνήσεις αρχίζουν να υλοποιούν αυτές τις κατευθύν-
σεις για περαιτέρω µείωση των συντάξεων, µεγαλύτερη περικοπή
στον τοµέα της Υγείας Πρόνοιας.

Πιο συγκεκριµένα ζητούν την πλήρη οικονοµική και λειτουργική
αποσύνδεση του κλάδου της υγείας από τα ασφαλιστικά ταµεία 

Γιατί το κάνουν Αυτό; Οι Απαντήσεις είναι στα σχέδια του ∆.Ν.Τ.
και του ΟΟΣΑ και στα προγράµµατα της Ν.∆. και του ΠΑΣΟΚ.

Για τον τοµέα υγείας σκοπεύουν να τον ιδιωτικοποιήσουν πλήρως
κόβοντας κάθε χρηµατική ενίσχυση από τις εισφορές των ταµείων.
Τα έσοδα του νέου φορέα υγείας θα προέρχονται από πρόσθετους
φόρους µέχρι 2 � που θα επιβληθούν σε κάθε πακέτο στα τσιγάρα,
(γι’ αυτό και η προπαγάνδα για να το κόψουµε και η ψήφιση του σχε-
τικού νόµου).

Ακόµη και σε αύξηση του Φ.Π.Α. σε διάφορες κατηγορίες τροφί-
µων που περιέχουν λιπαρά, αλάτι και σάκχαρα από το 9% στο 19%
σκέφτονται να προωθήσουν για την χρηµατοδότηση αυτού του
φορέα κατά τα πρότυπα της Αγγλίας.

Εισάγουν δηλαδή όλα τα πρότυπα που δοκιµάστηκαν από τις
ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες στην ∆ηµόσια Κοινωνική Ασφάλιση. 

Για τον τοµέα των συντάξεων θα αυξήσουν περαιτέρω τα όρια
συνταξιοδοτήσεων και στις προθέσεις τους είναι να κόψουν τα δώρα
των Χριστουγέννων και του Πάσχα καθώς και το επίδοµα αδείας µε
τελικό σκοπό την κατάργηση της κοινωνικής ασφάλισης και την ανά-
πτυξη της ιδιωτικής και επαγγελµατικής ασφάλισης. 

Το ότι αναφερόµαστε στην πραγµατικότητα και στις προθέσεις
τους δεν το κάνουµε για να καλλιεργήσουµε τον τρόµο όπως κάνουν
τα ΜΜΕ που ελέγχουν οι εφοπλιστές. 

Θέλουµε όλοι οι Ναυτεργάτες εν ενεργεία και συνταξιούχοι να
αντιληφθούνε τις προθέσεις τους και τις επιδιώξεις τους. 

Εµείς δεν συµβιβαζόµαστε µε τα ιδιωτικά συµφέροντα στην υγεία,
στην ασφάλιση, στην παιδεία. 

∆εν αποδεχόµαστε την λογική να πληρώνουν συνέχεια οι εργα-
ζόµενοι και στην ανάπτυξη και στην κρίση. 

Απορρίπτουµε τις θεωρίες και τα ιδεολογήµατα ότι δεν υπάρχει
άλλος δρόµος ανάπτυξης για τον λαό και τον τόπο.  Όποιος πέσει σε
αυτόν το λάκκο είναι σίγουρο ότι θα συµβιβαστεί µε τον αντίπαλο ή
και θα προδώσει την τάξη του. 

Εµείς, σαν σωµατείο, έχουµε υποχρέωση παλεύοντας για τα κα-
θηµερινά προβλήµατα του κάθε συνταξιούχου να χτίζουµε το ταξικό
µέτωπο στους Ναυτεργάτες µαζί µε τα άλλα λαwκά στρώµατα για να
αναπτύξουµε την πάλη µας για µιά άλλη πολιτική, για αλλαγές που
να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της λαwκής οικογένειας. 

Παλεύουµε για να αναδειχτεί στην εξουσία η εργατική τάξη και
όχι για την εναλλαγή κοµµάτων που εκφράζουν τα συµφέρονται
των µονοπωλίων. Αυτήν την προοπτική χαράζουµε και µε αυτήν
παλεύουµε καθηµερινά   

Στη λαίλαπα που βιώνουµε και στα χειρότερα που έρχονται
απαντάµε στους δρόµους µε αγωνιστική κινητοποίηση στις 24 Σε-
πτέµβρη στην Αθήνα στην Πανσυνταξιουχική συγκέντρωση και πο-
ρεία διαµαρτυρίας στο πρωθυπουργικό γραφείο και στις 4
Οκτώβρη θα απαντήσουµε µε την ψήφο µας. 

∆ηµήτρης Καραλιώκης
Γενικός Γραµµατέας ΠΕΣ-ΝΑΤ

ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ-ΓΙΑΤΡΟΙ-ΦΑΡΜΑΚΑ

««CCAAPPTTAAIINN VVAALLEENNTTIINN KK»»
Χωρίς νερό, τροφή και φως στον Πειραιά 

Λάβαµε καταγγε-
λία 16 ναυτεργα-
τών από την
Ουκρανία, µέλη
του πληρώµατος
του πλοίου
“ C A P T A I N
VALENTIN K” της
π λ ο ι ο κ τ ή τ ρ ι α ς
ε τ α ι ρ ε ί α ς
C H E S T E R
SHIPPING LTD (Φί-
λωνος 60, Πειραιά)
οι οποίοι βρίσκο-

νται εγκαταλειµµένοι σε απάνθρωπες συνθήκες στο αγκυροβόλιο  του Πειραιά. 
Το πλοίο έχει κατασχεθεί µε δικαστική απόφαση εξαιτίας χρεών της πλοιο-

κτήτριας εταιρείας. Το αποτέλεσµα είναι η εταιρεία να έχει εγκαταλείψει τους
ναυτεργάτες στο πλοίο χωρίς νερό, ρεύµα, τρόφιµα και δεν απαντά στις τηλε-
φωνικές κλήσεις του πληρώµατος. Σύµφωνα µε την καταγγελία οι ναυτεργά-
τες απειλούνται µε λιµό.

Απαιτούµε την άµεση παρέµβαση των υπηρεσιών του ΥΕΝ, της Νοµαρ-
χίας Πειραιά και των υγειονοµικών αρχών για την προστασία της ασφάλειας
και της υγιεινής των ναυτεργατών, για την καταβολή των δεδουλευµένων
αποδοχών τους και τον άµεσο επαναπατρισµό τους.

Επαναλαµβάνουµε για άλλη µια φορά ότι παραβιάζονται οι διεθνείς Συµβά-
σεις και οι εγκαταλειµµένοι ναυτεργάτες από το εφοπλιστικό κεφάλαιο δεν
έχουν καµία προστασία και απειλείται από λοιµώδεις ασθένειες η ∆ηµόσια Υγεία
πέραν του απάνθρωπου τρόπου αντιµετώπισης των ναυτεργατών.

Αυτό είναι ο εργασιακός µεσαίωνας του καπιταλισµού όσοι τον υπηρετούν.
Απαιτούµε την πλήρη ενηµέρωση µας για τις ενέργειες σας.

Τα παραπάνω τονίζουν τα ταξικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ σε επι-
στολή τους, που απέστειλαν τη ∆ευτέρα 7 Σεπτέµβρη προς όλους τους αρµό-
διους φορείς. Οι εικόνες που αντίκρισαν οι συνδικαλιστές των δύο ταξικών
σωµατείων, φτάνοντας στο πλοίο την Πέµπτη 10 Σεπτέµβρη, συνοδευόµενοι
από δηµοσιογράφους του «Ριζοσπάστη» και του «902», ήταν ακόµα χειρότερη. 

Όσον αφορά τις αρµόδιες αρχές, είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ το πλοίο βρί-
σκεται εδώ από τις 22 Ιούλη, µόλις την Τετάρτη 9 Σεπτέµβρη και αυτό µετά την
καταγγελία από τα ταξικά σωµατεία, εµφανίστηκαν στο πλοίο λιµενικοί και οι
υγειονοµικές υπηρεσίες της Νοµαρχίας, οι οποίοι, βέβαια, απλώς διαπίστωσαν
το πρόβληµα και αποχώρησαν. Μάλιστα, ήταν τέτοια η ...γενναιοδωρία του νο-
µάρχη Πειραιά Γιάννη Μίχα (στέλεχος του ΠΑΣΟΚ) που τους έστειλε 20 µπου-
κάλια µικρά νερό και λίγη τροφή. Οµως, µε ελεηµοσύνες - όπως ειπώθηκε από
τους ναυτεργάτες - δε λύνεται το πρόβληµά τους.

Μιλώντας στους ναυτεργάτες του πλοίου, ο Α’ γραµµατέας της ΠΕΜΕΝ Θα-
νάσης Ευαγγελάκης, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι υπάρχουν εγκαταλειµµένοι
Έλληνες ναυτεργάτες µέσα στο κεντρικό λιµάνι του Πειραιά, όπως αυτοί των
πλοίων του εφοπλιστή Γ. Αγούδηµου και υπογράµµισε ότι ο αγώνας είναι κοι-
νός, γιατί κοινός είναι ο ταξικός αντίπαλος.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Πλοία λαvκή περιουσία
Ταυτόχρονα, η δραµατική κατάσταση που διαµορφώνεται στις ακτοπλοwκές

συγκοινωνίες αποτελεί παράγοντα ωρίµανσης των προxποθέσεων για συντονι-
σµό και κοινή δράση των ναυτεργατών και των νησιωτών ενάντια στην εφοπλι-
στική ασυδοσία και την πολιτική που τη στηρίζει. 

Το ΚΚΕ, µε ολοήµερες εξορµήσεις της ΚΟ Πειραιά που πραγµατοποίησε
και το φετινό καλοκαίρι στα ακτοπλοwκά πλοία, που απέπλεαν από το λιµάνι του
Πειραιά, οι ταξικές δυνάµεις στο ναυτεργατικό συνδικαλιστικό κίνηµα, που εκ-
προσωπούνται από τα σωµατεία ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ και την Ένωση συ-
νταξιούχων ΠΕΣ-ΝΑΤ, απευθύνουν το κάλεσµα του συντονισµού, της
γενίκευσης της πάλης των ναυτεργατών µαζί µε τους εργαζόµενους και τα
λαwκά στρώµατα των νησιών και το σύνολο των εργαζοµένων της χώρας, για
να αποκρούσουν, να ανατρέψουν την επίθεση που έχουν εξαπολύσει οι εφο-
πλιστές.

Να διεκδικήσουν ακτοπλοvκές συγκοινωνίες µε καθηµερινή σύνδεση των
νησιών µε την ηπειρωτική Ελλάδα και µεταξύ τους, µε φτηνά εισιτήρια, µε
σύγχρονα, ασφαλή πλοία. Με ναυτεργάτες που θα έχουν κατοχυρωµένο το
δικαίωµα για πλήρη σταθερή εργασία, µε µισθούς και συντάξεις που να αντα-
ποκρίνονται στις ανάγκες της ναυτεργατικής οικογένειας.

Ο αγώνας αυτός δεν µπορεί να είναι αποτελεσµατικός αν δε συνδέεται µε
την πάλη για τη συγκρότηση της λαwκής συµµαχίας της εργατικής τάξης µε τα
άλλα φτωχά λαwκά στρώµατα, µε στόχο την κατάκτηση της εξουσίας. Της λαw-
κής εξουσίας που θα έχει τη δύναµη να µετατρέψει τα πλοία σε λαwκή περιου-
σία και θα οργανώσει τις ακτοπλοwκές συγκοινωνίες στα πλαίσια του κεντρικού
σχεδιασµού, έτσι ώστε να υπηρετούν τις ανάγκες των εργαζοµένων, του λαού.

Είναι επίσης αποδεκτό, ακόµη και από αστούς οικονοµολόγους,
ότι οι ασφαλιστικές εισφορές είναι µέρος του µισθού του εργαζόµε-
νου που είναι και ο παραγωγός της υπεραξίας σε κάθε παραγωγική
διαδικασία.
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ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΠΡΝ

Η επιστολή που απέστειλαν από τις 4 Σεπτέµβρη προς Υπουργό Εσω-
τερικών, ∆ιακοµµατική Επιτροπή Εθνικών Εκλογών, Υπουργό και Υφυ-
πουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Πολιτικά Κόµµατα, Αρχηγό Λιµενικού
Σώµατος, ΠΝΟ και Ναυτεργατικά Σωµατεία, τα τρία ταξικά σωµατεία:

Με την προκήρυξη των Εθνικών Εκλογών που θα πραγµατοποιη-
θούν στις 4 Οκτωβρίου 2009, και µε βάση την πείρα που έχει συγκε-
ντρωθεί από τις Ευρωεκλογές της 7ης Ιουνίου 2009 και παίρνοντας
υπόψη το µικρό χρονικό διάστηµα που µας αποµένει, για να εφαρµο-
στεί ο νόµος και να ψηφίσουν οι Έλληνες ναυτεργάτες που υπηρετούν
στα ελληνικά πλοία, απαιτείται η άµεση έκδοση Προεδρικού ∆ιατάγµα-
τος, σαφείς οδηγίες προς τους υπεύθυνους, έλεγχος από τα συναρµό-
δια Υπουργεία, Εµπορικής Ναυτιλίας και Εσωτερικών για να ασκήσουν
οι Έλληνες ναυτεργάτες το αναφαίρετο εκλογικό τους δικαίωµα.

Επαναλαµβάνουµε το χρονικό διάστηµα µέχρι τις 4 Οκτωβρίου είναι
περιορισµένο, οι υποψήφιοι βουλευτές κατά περιφέρεια είναι περισσό-
τεροι από τις Ευρωεκλογές και οι κινήσεις των συναρµόδιων υπουρ-
γείων και των υπηρεσιών τους πρέπει να είναι άµεσες και
συντονισµένες. Περιµένουµε άµεσα τις ενέργειες σας.

Να φύγει η ΝΑΤΟJκή αρµάδα
Με µαχητική διαδήλωση απάντησαν, 1 Σεπτέµβρη, πλήθος

εργαζόµενοι και νεολαίοι που ανταποκρίθηκαν στο άµεσο κά-
λεσµα της ΝΕ ΑχαDας του ΚΚΕ, ενάντια στον ελλιµενισµό στην
Πάτρα της ∆εύτερης Μοίρας Ναρκαλιευτικών της Μόνιµης
ΝΑΤΟικής ∆ύναµης στη Μεσόγειο. 

Με προµετωπίδα το πανό που έγραφε: «Έξω από την
Πάτρα οι δολοφόνοι των λαών», οι διαδηλωτές ξεκίνησαν από
την πλ. Πίνδου και πορεύτηκαν µέσα στο λιµάνι για να κατα-
λήξουν απέναντι από τα ΝΑΤΟwκά πλοία. Εκεί βρέθηκαν απέ-
ναντι από ισχυρές δυνάµεις του λιµενικού που τους έφραξαν
το δρόµο. Οι συγκεντρωµένοι φώναξαν αντιΝΑΤΟwκά συνθή-
µατα και έγραψαν συνθήµατα στους τοίχους του λιµανιού και
σε κοντέwνερς, όπως «Έξω οι ΕυρωΝΑΤΟvκοί φονιάδες» -
«Έξω το ΝΑΤΟ».

Στο σύντοµο χαιρετισµό του ο Αντρέας Αντωνόπουλος,
µέλος του ΝΓ ΑχαDας του ΚΚΕ, ανάµεσα σε άλλα αναφέρθηκε
και σε όσους φορείς ανταποκρίθηκαν στο εν πλω κάλεσµα -
τραπέζωµα του Ιταλού διοικητή, τονίζοντας: 

«Να προσέξουν καλά οι προσκεκληµένοι στη δεξίωση του
ΝΑΤΟwκού διοικητή. Κανείς δεν πρέπει να νοµιµοποιήσει µε
την παρουσία του τα ιµπεριαλιστικά εγκλήµατα που έχουν
γίνει, που γίνονται και που θα γίνουν στο µέλλον. Ο Ξένιος
∆ίας δεν πρέπει να ισχύει για τους µακελάρηδες των λαών,
αλλά, για τους χιλιάδες ξεριζωµένους και κατατρεγµένους
πρόσφυγες, αποτέλεσµα των ιµπεριαλιστικών επεµβάσεων και
της ληστρικής εκµετάλλευσης που επιβάλλουν οι ιµπεριαλι-
στικές χώρες στους λαούς. Τους ΝΑΤΟwκούς θα έπρεπε να
παίρνουν στο κυνήγι οι “φορείς” της πόλης και όχι τους πρό-
σφυγες».

Σε δύο ακόµα επαίσχυντες συµφωνίες για
αυξήσεις 4,1% (αλήθεια αυτό το «,1» πως
προέκυψε άραγε;) για τους ναυτεργάτες κα-
τέληξε η συµβιβασµένη πλειοψηφία της
ΠΝΟ, µε τους εφοπλιστές των τουριστικών –
µεσογειακών  και των πορθµείων αντίστοιχα,
εγκαταλείποντας όλα τα αιτήµατα των ναυ-
τεργατών. Στη συµφωνία για τη σύµβαση των
τουριστικών – µεσογειακών προβλέπεται και
µια διανυκτέρευση το µήνα σε λιµάνι που επι-
λέγουν οι ναυτεργάτες.

Την ίδια αύξηση θα πάρουν και οι ναυ-
τεργάτες στα ακτοπλοwκά πλοία, µετά την ...
«οπισθοχώρηση» των ακτοπλόων εφοπλι-
στών (που αποθρασυµένοι απειλούσαν να µη
δώσουν ούτε καν αυτές τις πενιχρές αυξή-
σεις που είχαν συµφωνήσει) ύστερα από την
οποία η πλειοψηφία της ΠΝΟ θεώρησε
αχρείαστη την προκήρυξη απεργίας, µε την
οποία η Εκτελεστική Επιτροπή της Οµο-
σπονδίας προειδοποιούσε µέσα στον Αύγου-
στο.

Όσο για τις συνεχιζόµενες διαπραγµα-
τεύσεις για τα ποντοπόρα οι εφοπλιστές, που
είχαν ξεκινήσει από το 0%, ανέβηκαν τελικά
στο 3%, και βέβαια µόνο για τους 4-6 έλληνες
που έχουν αποµείνει σε κάθε πλοίο, µετά τον
µεγάλο διωγµό του 1997 µε τις εγκριτικές
πράξεις του ΠΑΣΟΚ και την χαριστική βολή
µε τις εγκριτικές πράξεις της Ν∆ το 2006.

Αντίθετα, σε αυτήν τη συµβιβαστική
στάση απέναντι στους εφοπλιστές η οποία
όχι µόνο δεν ικανοποιεί τις σύγχρονες ανά-

γκες των ναυτεργατών αλλά τουναντίον ανοί-
γει τις ορέξεις του εφοπλιστικού κεφαλαίου
για µεγαλύτερα κέρδη αποµυζώντας ακόµα
περισσότερο το µόχθο των ναυτεργατών,
είναι από την πρώτη στιγµή τα ταξικά ναυ-
τεργατικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝ-
ΣΩΝ.

Τόσο µέσα στις συνεδριάσεις της ΠΝΟ
όσο και µε ανακοίνωση που από κοινού εξέ-
δωσαν ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, τονίζουν
ότι απαιτείται οργάνωση - συσπείρωση -
αγώνας µέσα και έξω από τα πλοία σε κοινή
δράση µε την εργατική τάξη ενάντια σε αυτή
την πολιτική που ενθαρρύνεται και προωθεί-
ται από τις δυνάµεις που υποστηρίζουν την
ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία του
κεφαλαίου. 

«Απαιτείται και επιβάλλεται από τις εξελί-
ξεις, η κήρυξη απεργίας σε όλες τις κατηγο-
ρίες πλοίων µε πλαίσιο αιτηµάτων τέτοιο που
θα συγκρούεται µε αυτήν την πολιτική και θα
προωθεί τα συµφέροντα των ναυτεργατών,
των συνταξιούχων και των άλλων εργαζοµέ-
νων», τονίζουν τα δύο ταξικά σωµατεία σε
ανακοίνωσή τους και προσθέτουν:

Αυτά τα αιτήµατα πρέπει να έρθουν στην
επιφάνεια και να αποµονωθούν οι δυνάµεις
του κυβερνητικού - εργοδοτικού συνδικαλι-
σµού που τα θάβουν. Αιτήµατα που να αντα-
ποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των
ναυτεργατών και των εργαζοµένων, σε ρήξη
και ανατροπή µε την πολιτική της ανταγωνι-
στικότητας του κεφαλαίου.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Επαίσχυντες συµφωνίες 

από την πλειοψηφία της ΠΝΟ

Με τις πλάτες του ΥΕΝ και της 
πλειοψηφίας της ΠΝΟ οι ακτοπλόοι
εφοπλιστές «κουρελιάζουν» τη ΣΣΕ
Οι προκλήσεις των εφοπλιστών µε αβάντα την αντιλαvκή,

αντιναυτεργατική πολιτική, σε βάρος των ναυτεργατών δεν
έχουν τελειωµό, ενώ για τις αυθαιρεσίες τους έχουν την
πλήρη κάλυψη του υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας και
των υπηρεσιών του. 

Ενδεικτικό της ασύδοτης δράσης των εφοπλιστών, είναι ότι
ο Γ. Αγούδηµος αυθαίρετα έχει εγκαταλείψει πλοία του στο
λιµάνι του Πειραιά και αναγκάζει ναυτεργάτες να βρίσκονται
µέσα σε αυτά µε «µαύρη» ανασφάλιστη εργασία! Την Τετάρτη
5 Αυγούστου κατασχέθηκε το «ΑΝΘΗ ΜΑΡΙΝΑ», το «JET
FERRΥ 1» έχει κατασχεθεί από εταιρεία επισκευών λόγω
χρεών και στα δύο παραµένουν µέσα  ναυτεργάτες απλήρω-

τοι, όπως και στα «ΡΟΜΙΛΝΤΑ» και
«ΜΙΛΕΝΑ» που έχουν ακινητοποιη-
θεί. Το υπουργείο Ναυτιλίας απ’ τη
µια µεριά και η συµβιβασµένη
πλειοψηφία της ΠΝΟ απ΄ την άλλη
µεριά του λιµανιού παρακολου-
θούν αδιάφορα την κατάσταση. 

Σε ένα από αυτά τα εγκατα-
λειµµένα πλοία του Γ. Αγούδηµου, το «ΡΟΜΙΛΝΤΑ», «η Ναυ-
τολογία του Κεντρικού Λιµεναρχείου Πειραιά, µε εκβιαστική
µέθοδο επιχείρησε το κλείσιµο του ναυτολογίου, χωρίς οι ναυ-
τεργάτες να έχουν πάρει τα δεδουλευµένα τους, ορισµένοι
από τους οποίους είναι απλήρωτοι πάνω από τρεις µήνες! 

Και δεν είναι µόνο ο Αγούδηµος που έχει εγκαταλείψει
πλοία και ναυτεργάτες σε όλη τη διάρκεια της θερινής περιό-
δου. Συνολικά υπολογίζονται στα 20 τα ακτοπλοwκά πλοία που
οι εφοπλιστές - για να προστατεύουν την κερδοφορία τους -
κράτησαν δεµένα σε διάφορα λιµάνια, παραβιάζοντας κατά-
φωρα, µε τις πλάτες του ΥΕΝ, την υποχρεωτική δεκάµηνη
επάνδρωση και δροµολόγηση πλοίων. 

Αποθρασυµένοι από την αντιλαwκή πολιτική που ράβουν
στα µέτρα τους δικοµµατισµός και ΕΕ, µε σύµµαχο τον εργο-
δοτικό κυβερνητικό συνδικαλισµό της ΠΝΟ, οι ακτοπλόοι
εφοπλιστές µε θράσος αξιώνουν το κόψιµο επιδοµάτων
«άγονων γραµµών», που αποτελεί κατάκτηση των ναυτεργα-
τών και περιέχεται στη ΣΣΕ ΑκτοπλοFας του 2008. Την ίδια ώρα
οι εφοπλιστές έχουν βάλει στην «τσέπη» εκατοµµύρια ευρώ
από επιδοτήσεις, επειδή δροµολογούν τα υπερήλικα και υπο-
συντήρητα πλοία του στις λεγόµενες άγονες γραµµές.

Η καταβολή του επιδόµατος είχε αρχίσει να παραβιάζεται
από ακτοπλοwκές εταιρείες µε πρώτη την ΑΝΕΚ του Γ. Βαρδι-
νογιάννη. Τώρα οι εφοπλιστές επιδιώκουν να νοµιµοποιήσουν
την αυθαιρεσία τους. Έτσι αρνήθηκαν να επικυρώσουν ακόµα
και αυτό το µνηµόνιο της ντροπής που είχαν συµφωνήσει τον
περασµένο Ιούλη µε την πλειοψηφία της ΠΝΟ για την υπο-
γραφή της ΣΣΕ του 2009, εκβιάζοντας ότι αν δε διαγραφεί από
το κείµενο της Σύµβασης το άρθρο που αφορά το επίδοµα, οι
ναυτεργάτες της ακτοπλοFας δε θα πάρουν ούτε το φιλοδώ-
ρηµα του µόλις 1 ευρώ την ηµέρα για το τζόβενο και 3,6 ευρώ
για τον πλοίαρχο, δηλαδή την ...αύξηση που καθόρισαν οι ίδιοι
οι εφοπλιστές στην πλειοψηφία της ΠΝΟ.

Στο µεταξύ τη ∆ευτέρα 10 Αυγούστου στην Εκτελεστική
Επιτροπή της ΠΝΟ αποφασίστηκε να σταλεί εξώδικο στην
ΕΕΑ µε προειδοποίηση για απεργία στα ακτοπλοwκά πλοία.
Μετά από αυτή την εξέλιξη οι ακτοπλόοι εφοπλιστές υπανα-
χώρησαν δηλώνοντας ότι θα υπογράψουν τελικά την ΣΣΕ και
παρέπεµψαν το θέµα στην µεικτή επιτροπή ΕΕΑ-ΠΝΟ, που ση-
µαίνει ότι δεν παραιτούνται από τις προκλητικές απαιτήσεις
τους.

Τα ταξικά ναυτεργατικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝ-
ΣΩΝ τόσο στη διάρκεια της συνεδρίασης της ΕΕ όσο και µε
δελτίο Τύπου που εξέδωσαν επισηµαίνουν ότι «απαιτείται
και επιβάλλεται από τις εξελίξεις η κήρυξη απεργίας σε όλες
τις κατηγορίες πλοίων µε πλαίσιο αιτηµάτων τέτοιο που θα
συγκρούεται µε αυτή την πολιτική και θα προωθεί τα συµ-
φέροντα των ναυτεργατών των συνταξιούχων και των άλλων
εργαζοµένων».

Οι καραβιές του αίσχους...
Στις βίαιες επιχειρήσεις µεταφοράς και επαναπροώθησης

µεταναστών και προσφύγων χρησιµοποιήθηκαν και πλοία που
µετέφεραν στον Πειραιά δεµένους µε χειροπέδες περισσότε-
ρους από 160 ανθρώπους που κρατούνταν σε Χίο, Λέσβο, Λέρο
και Σύµη. Μεγάλος για επαναπροώθηση στην Τουρκία.

∆εκάδες εξαθλιωµένοι άνθρωποι, δεµένοι ανά δύο, οδηγή-
θηκαν από αστυνοµικούς στις «κλούβες». Ανάµεσά τους ήταν
και ένας άνθρωπος µε πατερίτσες που µε δυσκολία στεκόταν

στα πόδια του. Ακόµα και αυτός ήταν δεµένος µε χειροπέδες µαζί µε έναν άλλο µετανάστη.
Άµεση ήταν η παρέµβαση του ΚΚΕ, που µε αντιπροσωπεία της ΚΟ Πειραιά βρέθηκε στο

λιµάνι του Πειραιά, όπου και κατήγγειλαν την απάνθρωπη επιχείρηση σε βάρος των µετανα-
στών. Με επικεφαλής την βουλευτή του κόµµατος Βέρα ΝικολαDδου και τον Σάββα Τσιµπό-
γλου, µέλος της ΚΕ του Κόµµατος και πρόεδρο της ΠΕΜΕΝ, προχώρησε και σε παράσταση
διαµαρτυρίας στο ΥΕΝ, όπου κατήγγειλαν το σχέδιο της κυβέρνησης σε βάρος των µετανα-
στών το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά και σε άλλα νησιά του Αιγαίου, αλλά και τον
τρόπο αντιµετώπισης και µεταφοράς των µεταναστών µε χειροπέδες, κάτι που απαγορεύεται
στα πλοία για λόγους ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

Νέα ευνοwκή ρύθµιση υπέρ
του εφοπλιστή Αγούδηµου
έγινε χτες από το ΝΑΤ, όταν τα
χρέη του εφοπλιστή είναι
απροσδιόριστα. Τη ∆ευτέρα, 7
Σεπτέµβρη, η διοίκηση του
ΝΑΤ είχε αποφασίσει να απα-
γορεύσει από τις 10 Σεπτέµ-
βρη την ελευθεροπλοwα των
πλοίων «ΡΟ∆ΑΝΘΗ» και «ΜΑ-
ΡΙΝΑ» της εταιρείας GA
FERRIES, που ανήκει στο συ-
γκεκριµένο εφοπλιστή, λόγω
των οφειλών του, που γι’ αυτά
τα δύο πλοία ξεπερνούν από
πρόχειρους υπολογισµούς τις
700.000 ευρώ. 

Ωστόσο παράνοµα δόθηκε
παράταση ελευθεροπλοFας
στο πλοίο «ΡΟ∆ΑΝΘΗ» µέχρι
το τέλος του Σεπτέµβρη, ενώ
από το ΥΕΝ δε δίνονταν σα-
φείς πληροφορίες για την
ελευθεροπλοwα του πλοίου
«ΜΑΡΙΝΑ».

Η ευνοwκή µεταχείριση του
εφοπλιστή Αγούδηµου από το

ΥΕΝ, αλλά και τον πρόεδρο
του ΝΑΤ, αφού απαιτείται και η
δική του σύµφωνη γνώµη, είναι
η «επιβράβευσή» του για την
ταλαιπωρία που προσέφερε
όλη τη θερινή περίοδο στους
εκατοντάδες επιβάτες που τα-
ξίδεψαν µε τα πλοία του, από
τις απανωτές βλάβες τους,
όπως αυτές του «ΜΑΡΙΝΑ». 

Επίσης είναι τα ...συγχαρη-
τήρια, που έχει εγκαταλείψει
πλοία του στο λιµάνι του Πει-
ραιά, όπως το «ΡΟΜΙΛΝΤΑ»,
και ναυτεργάτες απλήρωτους.
Ενώ κάθε µήνα τα πληρώµατα
των πλοίων του που βρίσκονται
εν κινήσει δίνουν µάχη για να
πάρουν τους µισθούς τους.
Θύµατά του είναι και οι υπάλ-
ληλοι των γραφείων του. Ήδη,
από τις αρχές Σεπτέµβρη, έχει
θέσει σε διαθεσιµότητα 9
υπαλλήλους του και στις 14
του µήνα θα θέσει άλλους δύο
και όπως όλα δείχνουν έπεται
συνέχεια.

Φεσώνουν ανενόχλητοι το 
βουλιαγµένο στα ελλείµµατα ΝΑΤ

Στην πενταετία της Ν∆  2004-2009 
οι έµµεσοι φόροι αυξήθηκαν 44,3%

Τα αντεργατικά - αντιασφαλιστικά µέτρα που δια-
τύπωσε ο Πρωθυπουργός στην ∆ΕΘ είναι  εναρ-
µονισµένα στις επιλογές της ΕΕ εφαρµόζονται
στο σύνολο των κρατών µελών της από νεοφιλε-
λεύθερες ή σοσιαλδηµοκρατικές και συµµαχικές
κεντροδεξιές ή κεντροαριστερές κυβερνήσεις. 

Οι δεσµεύσεις του Πρωθυπουργού:

Πάγωµα µισθών, συντάξεων, προσλήψεων στο ∆η-
µόσιο για το 2010. Για τα επόµενα χρόνια οι µι-
σθολογικές αυξήσεις θα διαµορφώνονται σε
συνάρτηση όχι µόνο του πληθωρισµού της χώρας
αλλά και εκείνου της Ευρωζώνης.
Κανένα νέο επίδοµα και καµία αναπροσαρµογή
στα υπάρχοντα για δυο χρόνια.
Περικοπή των υπερωριών στο ∆ηµόσιο κατά 30%.
Νέο µισθολόγιο για τους νεοεισερχόµενους.
Άνοιγµα των κλειστών επαγγελµάτων.
Άρση του «καµποτάζ» για να ενισχύσουµε τον Του-
ρισµό κρουαζιέρας.
Μείωση του αριθµού των Βαρέων κα Ανθυγιεινών
Επαγγελµάτων για τους νέους ασφαλισµένους.
Περικοπή συντάξεων αναπηρίας.
Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήµα-
τος, για να ελέγχεται η συνταγογραφία
και η φαρµακευτική δαπάνη το οποίο
βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
∆ιαχωρισµό του Κλάδου Υγείας και
Ασφάλισης.
Συνέχιση αποκρατικοποιήσεων.
Κατάργηση Πανεπιστηµιακού Ασύλου.
Μέτρα κατά των µεταναστών.

Στην πενταετία ΠΑΣΟΚ 1999-2004
οι έµµεσοι φόροι αυξήθηκαν 43,9%

Το «δόκανο» που έχει στήσει το ΠΑΣΟΚ για να πα-
γιδεύσει τα λα9κά στρώµατα ονοµάζεται «5 εθνικοί
στόχοι», που είναι, στην ουσία, η πρόταση διαχείρι-
σης της σηµερινής αποκρουστικής για τα λα9κά συµ-
φέροντα κατάστασης. Είναι στρατηγική στα χνάρια
της αντιλα9κής πολιτικής της Ν∆ και κλείνει το µάτι
στην πλουτοκρατία. 

-1. «Εξωτερική πολιτική που δίνει φωνή στον Έλ-
ληνα». Είναι η «ισχυρή» παρουσία της Ελλάδας στην
ΕΕ, στο ΝΑΤΟ, στην ιµπεριαλιστική δράση. 
-2. «Ανάπτυξη για τον άνθρωπο βασισµένη στην πρά-
σινη οικονοµία». Είναι το άλλοθι για να αξιοποιήσει
το κεφάλαιο για λογαριασµό του τις καταστροφές που
το ίδιο προκαλεί στο περιβάλλον και στους φυσικούς
πόρους. 
-3. «Παιδεία µε ποιότητα, Γνώση για όλους». Η Παι-
δεία του ΠΑΣΟΚ έχει την «ποιότητα» της εµπορευ-
µατοποίησης - ιδιωτικοποίησης του θεµελιώδους
αυτού λα;κού δικαιώµατος σε όλες τις εκπαιδευτικές
βαθµίδες και των ταξικών φραγµών. 
-4. «Κοινωνικό κράτος που διασφαλίζει δικαιώµατα».
Το ΠΑΣΟΚ και γενικότερα η σοσιαλδηµοκρατία,
όταν µιλάνε για «δικαιώµατα», εννοούν ψευτοπαρο-

χές σε εξαθλιωµένους. 
-5. «Κράτος που λειτουργεί για τον πο-
λίτη». ∆ηλαδή, για τον καπιταλιστή. Ο
βίος και η πολιτεία του ΠΑΣΟΚ στον
τοµέα αυτό είναι πλούσια και αποκαλυ-
πτικά, γιατί κάνει λόγο εδώ για το κρά-
τος της καταστολής του λα;κού
κινήµατος. 

Με οποιοδήποτε µίγµα πολιτικής δια-
κυβέρνησης θα ακολουθήσει θύελλα
αντιλα9κών – αντεργατικών µέτρων. 

Την ίδια γραµµή υπηρετούν
και τα κόµµατα - παραφυάδες
του δικοµµατισµού, για να δώ-
σουν παράταση και ανάσα
στην εφαρµογή της σκληρής
ταξικής πολιτικής, που τόσα
χρόνια ζουν στις πλάτες τους
οι εργαζόµενοι και ο λαός.

Το ΛΑ.Ο.Σ. µε τον άκρατο λα,κισµό και την πατριδοκαπηλία προσπαθεί να εγκλω-
βίσει λα,κές – εργατικές δυνάµεις, καταγράψει το κόµµα του στις εφεδρείες για το
αστικό πολιτικό σύστηµα και δηλώνει ότι είναι έτοιµο να συνεργαστεί µετεκλογικά µε
τον έναν ή τον άλλο εταίρο του δικοµµατισµού.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι, διαχέοντας αυταπάτες πως είναι δυνατή µια φιλολα,κή
πολιτική στις υπάρχουσες συνθήκες και από τις πολιτικές δυνάµεις που εκπροσω-
πούν τα συµφέροντα του µεγάλου κεφαλαίου, δηλώνουν έτοιµοι να συµµετάσχουν
σε οποιαδήποτε µετεκλογική κυβέρνηση.

Ο ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ, που βρίσκεται σε βαθιά κρίση, καλλιεργεί αυταπάτες για το χα-
ρακτήρα και το ρόλο του ΠΑΣΟΚ. ∆εν αµφισβητεί - αντίθετα προσπαθεί να εξω-
ρα
σει - την ΕΕ και τη στρατηγική της. Είναι κόµµα αφερέγγυο, αναξιόπιστο. Έχει
εγγενείς και σηµαντικούς δεσµούς µε το αστικό πολιτικό σύστηµα. 

ΝΑ  ΚΑΤΑΠΟΝΤΙΣΘΕΙ  Ο  ∆ΙΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Με τη στήριξη των ταξικών 
σωµατείων οι ναυτεργάτες 

παλεύουν για εφαρµογή των ΣΣΕ
Με στήριγµα τα ταξικά ναυτεργατικά σωµατεία 

ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, βγαίνουν στους καταπέλτες 
διεκδικώντας, µε επίσχεση εργασίας,

τα δεδουλευµένα τους, στήνοντας «µπλόκο» 
στην ασυδοσία των εφοπλιστών. 

Την Παρασκευή 4 Σεπτέµβρη κατέβηκαν σε επίσχεση
εργασίας τα πληρώµατα των πλοίων «ΡΟ∆ΑΝΘΗ» του εφο-
πλιστή Γ. Αγούδηµου και «ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ» του εφοπλιστή Απ.
Βεντούρη. Μέχρι και το απόγευµα οι µισθοί είχαν καταβλη-
θεί κανονικά και τα πλοία απέπλευσαν για τα προγραµµατι-
σµένα δροµολόγιά τους.

Την Πέµπτη 3 Σεπτέµβρη οι ναυτεργάτες του πληρώµα-
τος του ακτοπλοwκού πλοίου «ΜΑΡΙΝΑ» του Γ. Αγούδηµου,
βγήκαν το πρωί στον καταπέλτη αρχίζοντας επίσχεση ερ-
γασίας. Μέχρι το µεσηµέρι είχαν πληρωθεί. 

Την ∆ευτέρα 24 Αυγούστου εκπρόσωποι των ταξικών
σωµατείων ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - κάνοντας δειγµατο-
ληπτικό έλεγχο στο «SPEED RUNNER II» - διαπίστωσαν ότι
το πρόγραµµα των δροµολογίων αποκλίνει από αυτό που
επιβάλλει η ∆ιεθνής Σύµβαση 180, καθώς στις ώρες εργα-
σίας - ανάπαυσης δεν υπολογίζονται οι ώρες πετρέλευσης
και οι εργασίες συντήρησης για το πλήρωµα του µηχανο-
στασίου. Σε έγγραφο που κοινοποιούν στο υπουργείο Ναυ-
τιλίας, την ΠΝΟ και την πλοιοκτήτρια εταιρεία «AEGEAN
SPEED LINES», και ξεκαθαρίζουν ότι αν διαπιστωθεί συνέ-
χιση των παραβάσεων σε βάρος των ναυτεργατών θα προ-
χωρήσουν σε κινητοποιήσεις.

Την Πέµπτη 6 Αυγούστου οι ναυτεργάτες του «ΝΤΑ-
ΛΙΑΝΑ», του Γ Αγούδηµου, προχώρησαν σε επίσχεση ερ-
γασίας διεκδικώντας τα δεδουλευµένα τους.  Κάτω από την
πίεση της αποφασιστικότητάς τους ο εφοπλιστής πλήρωσε
χτες τους ναυτεργάτες στη µηχανή και δεσµεύτηκε πως
εντός δύο ηµερών θα εξοφλούσε και το υπόλοιπο πλήρωµα.

Την Τετάρτη 22 Ιούλη ξεκίνησαν επίσχεση εργασίας ναυ-
τεργάτες του πληρώµατος του πλοίου «ΜΙΛΕΝΑ» της εται-
ρείας GA FERRIES τού εν λόγω εφοπλιστή, ενώ
αναβρασµός επικρατεί και σε άλλα πλοία του.

Αρχές Ιούλη οι ναυτεργάτες του «ΕΛΥΡΟΣ» της ΑΝΕΚ
είδαν να λείπουν από το µισθό του Ιούνη τα έκτατα δροµο-
λόγια. Σύµφωνα µε τη ΣΣΕ για κάθε έκτακτο δροµολόγιο
πρέπει στο πλήρωµα να καταβάλλεται ένα ηµεροµίσθιο. Την
παραβίαση της Συλλογικής Σύµβασης, κατήγγειλαν µε επι-
στολή τους στις αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΕΝ, τα ταξικά
ναυτεργατικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, απαιτώ-
ντας την άµεση καταβολή των δεδουλευµένων.

Μετά από επίσχεση εργασίας των ναυτεργατών, που
κράτησε το «ΣΑΡ∆ΗΝΙΑ ΒΕΡΑ» ακινητοποιηµένο επί δύο
µήνες, η εταιρεία ΚΑΛΛΙΣΤΗ του εφοπλιστή Σπανού αφού
απέτυχε, µε εκβιασµούς και τροµοκρατικές µεθοδεύσεις,
να απολύσει τους ναυτεργάτες χωρίς να τους πληρώσει,
αναγκάσθηκε να τους καταβάλει το σύνολο των αποδοχών,
ενώ η µητρική Ιταλική εταιρεία πήρε πίσω το πλοίο και διέ-
κοψε τη συνεργασία της µε τον εφοπλιστή Σπανό.

Ωστόσο το πρόβληµα µε το «κουρέλιασµα» της Συλλο-
γικής Σύµβασης Εργασίας ΑκτοπλοDας από τους εφοπλι-
στές παραµένει. Ενώ, όπως καταγγέλλουν τα σωµατεία,
δεν υπάρχει ακτοπλοvκή εταιρεία που να εφαρµόζει κα-
νονικά τη ΣΣΕ.

Πυρήνας του αγώνα των ναυτεργατών θα πρέπει να
είναι η απαίτηση για ακτοπλοwκές συγκοινωνίες µε καθηµε-
ρινή σύνδεση της νησιωτικής Ελλάδας, µε φθηνά εισιτήρια
µε σύγχρονα και ασφαλή πλοία. Πλοία, στα οποία οι ναυ-
τεργάτες θα έχουν κατοχυρωµένο το δικαίωµα στην πλήρη
και σταθερή εργασία, µε µισθούς και συντάξεις που να
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ναυτεργατικής οικογέ-
νειας. Στο µετερίζι ενός τέτοιου αγώνα εκτός από τους ναυ-
τεργάτες, έχουν θέση όλοι οι άνθρωποι του µόχθου, όλοι
οι νησιώτες, για να διεκδικήσουν ακτοπλοwκές συγκοινωνίες
που θα εξυπηρετούν τις λαwκές ανάγκες και όχι τα συµφέ-
ροντα µιας χούφτας εφοπλιστών.

Να καταδικασθουν Ν∆-
ΠΑΣΟΚ, να ξεπερασθούν τα
αναχώµατα του δικοµµατι-
σµού µε τη λα/κή αντιιµπερια-
λιστική αντιµονοπωλιακή
πάλη και τη λα/κή ψήφο στο
ΚΚΕ, να βγει στο προσκήνιο ο
λαός και να διεκδικήσει τον
πλούτο που παράγει.


