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Ναυτεργάτες, εργαζόµενες, εργαζόµενοι, νέες
και νέοι, άνεργοι, συνταξιούχοι, συνάδελφοι οι-

κονοµικοί µετανάστες.

Η Ναυτεργατική Συνδικαλιστική Κίνηση (ΝΣΚ),
δυνάµεις το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο
(ΠΑΜΕ), σας καλεί να συµµετέχετε στις φετινές πρω-
τοµαγιάτικες εκδηλώσεις τιµής και δόξας στους αγώ-
νες και τις θυσίες της τάξης µας, ώστε να
αποτελέσουν ένα σηµαντικό βήµα κλιµάκωσης των
αγώνων για την απόκρουση της αντεργατικής καται-
γίδας και για την ανασύνταξη του κινήµατος της ερ-
γατικής τάξης στην κατεύθυνση συθέµελων
ανατροπών προς όφελός της.

Σήµερα συντελείται µια άνευ προηγουµένου σα-
ρωτική επίθεση σε δικαιώµατα και κατακτήσεις, που
απαίτησαν µακρόχρονους, σκληρούς και αιµατηρούς
αγώνες. Για τις νέες γενιές προδιαγράφεται ένα µέλ-
λον ζοφερό, χωρίς δικαιώµατα, καθιστώντας τες έρ-
µαια απέναντι στη δίψα του κεφαλαίου για
περισσότερα κέρδη.

1. Ο κοινωνικός χαρακτήρας της Ασφάλισης ισο-
πεδώνεται. Επίκειται σύµφωνα µε αποφάσεις της κυ-
βέρνησης και δήλωση του προέδρου του ΝΑΤ ότι
«µέχρι τον Μάrο έχουν να πληρώσουν συντάξεις, για-
τρούς, φάρµακα και άλλες υποχρεώσεις του Τα-
µείου».

2. Επιχειρείται η κατάργηση των Συλλογικών Συµ-
βάσεων Εργασίας. Επεκτείνονται και παγιώνονται οι
βάρβαρες εργασιακές σχέσεις, η «µαύρη ανασφάλι-
στη εργασία µε τις εγκριτικές πράξεις νηολόγησης ή
την άρση του “cabotage”σε όλες τις κατηγορίες
πλοίων.

3. Η νέα φοροεπιδροµή βρίσκεται σε εξέλιξη, είτε

µε την έµµεση, είτε µε την άµεση φορολογία σε
βάρος των εργατικών - λαrκών στρωµάτων.

4. Το ήδη πενιχρό οικογενειακό, λαrκό εισόδηµα
συρρικνώνεται από τα αλλεπάλληλα κύµατα ακρί-
βειας.

5. Κλείνουν τον Οίκο Ναύτου, εµπορευµατοποιεί-
ται παραπέρα η Υγεία, η ναυτεργατική – λαrκή οικο-
γένεια θα υποστεί σηµαντικό πλήγµα λόγω του
εξαναγκασµού να δαπανά ολοένα και περισσότερα
χρήµατα για ανάγκες σε περίθαλψη, φάρµακο, πρό-
ληψη και θεραπεία.

6. Η ανεργία έχει προσλάβει εκρηκτικές διαστά-
σεις, θλιβερή πρωτιά έχει ο χώρος των ναυτεργατών,
µε µεγάλο θύµα τη νεολαία, ζήτηµα που δεν αφορά
µόνο τους ανέργους, οι οποίοι υφίστανται τις οδυ-
νηρές συνέπειες, αλλά και όσους έχουν ένα µεροκά-
µατο, καθώς η ανεργία αποτελεί ένα ισχυρό όπλο
στα χέρια της εργοδοσίας για να µειώνει τις απαιτή-
σεις της εργατικής τάξης.

7. Το σχολείο, οι ΑΕΝ, το ΚΕΣΕΝ λειτουργούν µε
επιχειρήσεις, που συνεχώς διευρύνονται, υποχρεώ-
νοντας την λαrκή οικογένεια, τον ναυτεργάτη να
βάζει πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Απαξιώνονται οι
υποδοµές και το εκπαιδευτικό προσωπικό µε τις ερ-

γασιακές σχέσεις των ωροµισθίων, που έχουν επι-
βάλλει διαχρονικά οι κυβερνήσεις.

Ναυτεργάτες, εργαζόµενοι
Το εφοπλιστικό κεφάλαιο κυριαρχώντας στα

ΜΜΕ έχει σχηµατίσει µε τα άλλα τµήµατα του κεφα-
λαίου ένα αντιλαrκό-αντεργατικό µπλοκ, που επιβά-
λει στις κυβερνήσεις και προωθεί µαζί µε άλλες
ιµπεριαλιστικές δυνάµεις σχέδια για την ληστρική εκ-
µετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των
φυσικών πόρων σε βάρος των εργαζόµενων της
χώρας µας.

Έχουν προσυµφωνήσει στην τριχοτόµηση του Αι-
γαίου, γι’ αυτό προωθούν και την άρση του καµπο-
τάζ. Οι εφοπλιστές ως οµοτράπεζοι, υπηρετούν και
υπηρετούνται από τους ιµπεριαλιστικούς σχεδια-
σµούς και οι πολιτικοί τους εκπρόσωποι βάζουν τον
ελληνικό λαό στις µυλόπετρες των ιµπεριαλιστικών
ανταγωνισµών, που διαρκώς οξύνονται.

Οµόθυµα αυτές οι δυνάµεις σάς καλούν να θυ-
σιάσετε, ό,τι σας έχει αποµείνει από δικαιώµατα. Σας
λένε ψέµατα ότι τα µέτρα είναι προσωρινά. Σας λένε
ψέµατα ότι είναι αναγκαία για το καλό του τόπου.

Ψεύδονται όταν ισχυρίζονται ότι είναι πατριωτικό
καθήκον η στήριξη αυτής της πολιτικής, αφού γνώ-

µονάς της είναι η άνοδος των κερδών των µονοπω-
λίων, δηλαδή µιας κοινωνικής µειοψηφίας που ζει πα-
ρασιτικά.

Σας λένε ψέµατα ότι δεν υπάρχουν λεφτά, όταν η
πλουτοκρατία καταγράφει συνεχή άνοδο κερδών
από το βάθεµα της εκµετάλλευσης της εργατικής
τάξης.

Είναι στο χέρι της εργατικής τάξης το φρενάρι-
σµα και η ανατροπή αυτής της πολιτικής. Όρος και
προsπόθεση είναι η αποφασιστική αναµέτρηση µε τα
µονοπώλια και τον ιµπεριαλισµό.

Απαιτείται η ευρεία συσπείρωση της εργατικής
τάξης µε το πλαίσιο του ΠΑΜΕ στο συνδικαλιστικό
κίνηµα για να δοθεί απάντηση στην επίθεση που δέ-
χεται η εργατική τάξη στα δικαιώµατά της.

Στόχος πρέπει να είναι η ανατροπή αυτής της
αντιλαrκής πολιτικής. Αιµοδότης αυτής της υπόθε-
σης µπορεί να γίνει η ορµητική ένταξη της νεολαίας
στο ταξικό, εργατικό κίνηµα.

∆εν πρέπει να ανεχτείς άλλο την καταδίκη σου σε
µόνιµη φτώχεια, ανέχεια και ανεργία. Οι νέοι και οι
νέες δεν πρέπει να ανεχτούν ένα µέλλον πολύ χει-
ρότερο σε σχέση µε τις δεκαετίες '70 - ΄80 - ΄90.
Αυτός ο δρόµος ανάπτυξης που βιώνουµε έχει χρε-
οκοπήσει. ∆εν υπάρχει περιθώριο για µικροβελτιώ-
σεις. Η όποια δυνατότητα παραχωρήσεων υπήρχε
στο παρελθόν έχει περιοριστεί ασφυκτικά. Κίνητρο
της καπιταλιστικής ανάπτυξης είναι το κέρδος και
µόνο το κέρδος της πλουτοκρατίας, πράγµα ασυµ-
βίβαστο µε την ευηµερία της εργατικής τάξης.

(Συνέχεια στη σελ. 4)

Μήνυµα της Ναυτεργατικής Συνδικαλιστικής Κίνησης

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2010
Στο χέρι της εργατικής τάξης η ανατροπή της πολιτικής του κεφαλαίου

Οι εφοπλιστές, η πλουτοκρατία έχουν λεφτά

Μπροστά στους καταπέλτες,
πάνω στις µαζικές απεργιακές

φρουρές, που από τα ξηµερώµατα
είχαν θέσει υπό την πολιορκία τους
το πρώτο λιµάνι της χώρας, τσακί-
στηκε η υπαγορευµένη από εφοπλι-
στές και κυβέρνηση δικαστική
εντολή, για απαγόρευση της
48ωρης απεργίας, στα καράβια, που
κήρυξαν τα ταξικά σωµατεία
ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ.

Οι απεργοσπαστικοί µηχανισµοί
που επιχείρησαν να στήσουν οι εφο-
πλιστές - όταν είδαν ότι δεν τους
βγήκε η προσπάθεια ποινικοποίησης
- µε εκβιασµούς και απειλές όπως
αυτές του προέδρου του Συνδέσµου
Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτι-
λίας, προς την κυβέρνηση «να εφαρ-
µοστεί ο νόµος» και «να
απαγορευτεί η απεργία», έπεσαν
στο κενό.

Την ίδια τύχη είχαν οι προκλητι-
κές δήθεν «εκκλήσεις» για λήξη της
απεργίας που ...εξέφραζε ο πρόε-
δρος του Εµπορικού Συλλόγου Πει-
ραιά µε µπόλικη κινδυνολογία περί
οικονοµικής κατάρρευσης των εµπό-
ρων. Χάλασε ακόµα και το «κόλπο»
του κοινωνικού αυτοµατισµού που
ετοίµαζαν φτάνοντας στο αισχρό
σηµείο να σχεδιάζουν να χρησιµο-
ποιήσουν τις σχολικές εκδροµές µε
πλοία και εκατοντάδες µαθητές κατά
των απεργών ναυτεργατών.

Η υπεράσπιση του δικαιώµατος
των ναυτεργατών στην απεργία
έγινε υπόθεση της εργατικής τάξης.
Ήδη, έχει γίνει ένα µεγάλο βήµα
µπροστά στην όξυνση της ταξικής
πάλης. Η προοπτική της ανασύντα-
ξης του εργατικού κινήµατος, της

αντεπίθεσης στον πόλεµο των καπι-
ταλιστών, έχει έρθει πιο κοντά.

Οι χιλιάδες απεργοί εργάτες στε-
ριάς και θάλασσας και µαζί τους η
νέα βάρδια της εργατικής τάξης,
που διαδήλωσαν στο κέντρο του
Πειραιά και στους δρόµους γύρω
από το λιµάνι, µε τις σηµαίες του
ΠΑΜΕ στα χέρια, διαµηνύοντας ότι
«νόµος είναι το δίκιο του εργάτη και
όχι τα κέρδη του κεφαλαιοκράτη», οι
νέες δυνάµεις, που καταγράφηκαν
στη διαδήλωση, τα ακινητοποιηµένα
καράβια στο λιµάνι, δεν άφησαν κα-
νένα περιθώριο παρερµηνείας.

Με παρέµβαση των ταξικών δυ-
νάµεων, 22 Απρίλη συνεδρίασε εκτά-
κτως η διοίκηση του Ε.Κ. Πειραιά και
αποφάσισε 24ωρη απεργία για τους
κλάδους των εργαζοµένων µηχανι-
κών και κατώτερων πληρωµάτων µη-
χανής στα ακτοπλοrκά πλοία στο

λιµάνι του Πειραιά, ενάντια στην ποι-
νικοποίηση της απεργίας ΠΕΜΕΝ -
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ.

Έγινε υπόθεση όλων των ναυ-
τεργατών, ανέδειξε την τεράστια ση-
µασία και δύναµη της εργατικής
αλληλεγγύης που εκφράστηκε µετά
το σύνθηµα που εξέπεµψε το ΠΑΜΕ
σε όλη την εργατική τάξη. Έδωσε
ηχηρή απάντηση στα νέα βάρβαρα
µέτρα κυβέρνησης, ΕΕ, ∆ΝΤ, συνο-
λικά στην αντιλαrκή πολιτική, στην
ολοµέτωπη επίθεση του κεφαλαίου.

Πάνω σ' αυτό το εργατικό µέ-
τωπο κουρελιάστηκε η απόφαση του
δικαστηρίου που κατ' εντολή εφο-
πλιστών και κυβέρνησης, είχε κηρύ-
ξει την απεργία των ναυτεργατών
παράνοµη.

Ηεπιτυχία της 48ωρης µάχης, που κήρυ-
ξαν ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ στα

µηχανοστάσια των ακτοπλοXκών πλοίων
στο λιµάνι του Πειραιά και έδωσαν οι ναυ-
τεργάτες παλικαρίσια, αλλά και η ένταση
της επίθεσης - όπως αποτυπώνει και η άρση
του καµποτάζ - δηµιούργησε νέα δυναµική,
που ανάγκασε την συµβιβασµένη πλειοψη-
φία της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΝΟ
σε ελιγµό και να αποδεχτεί την πρόταση
των δύο ταξικών σωµατείων, αποφασίζο-
ντας 24ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ για τη ∆ευτέρα 26
Απρίλη σε όλες τις κατηγορίες πλοίων στο
λιµάνι του Πειραιά και πανελλαδική πα-
ναυτεργατική ΑΠΕΡΓΙΑ για την 1η Μάη!

Σε ανακοίνωσή τους τα σωµατεία
ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, αµέσως µετά την

απόφαση για τις δύο 24ωρες απεργίες, το-
νίζουν: «Σφίγγουµε το χέρι, χαιρετίζουµε
τους ναυτεργάτες που έδεσαν τα πλοία, δί-
νοντας µε επιτυχία την 48ωρη απεργία»,
«ενάντια στην επίθεση της κυβέρνησης του
ΠΑΣΟΚ, των εφοπλιστών, των δυνάµεων
του κεφαλαίου. Χαιρετίζουµε τους εργαζό-
µενους, τους νέους και τις νέες που στήρι-
ξαν τον αγώνα µας, αποδεικνύοντας τη
σηµασία της εργατικής αλληλεγγύης.

Μαζί κουρελιάσαµε την προσπάθεια
ποινικοποίησης του απεργιακού δικαιώµα-
τός µας. Συνεχίζουµε. ∆ιαθέτουµε όλες µας
τις δυνάµεις για την επιτυχία των νέων
απεργιακών κινητοποιήσεων.

Τα σωµατεία χαρακτηρίζουν τα κυβερ-
νητικά µέτρα σε βάρος τους, όπως και την
άρση του καµποτάζ στην κρουαζιέρα, «κίν-
δυνο - θάνατο» και απευθύνουν προς όλους
τους ναυτεργάτες το κάλεσµα να κάνουν
δική τους υπόθεση και αυτό τον απεργιακό
αγώνα.

Η κλιµάκωση είναι αναγκαία γιατί τα
µέτρα που παίρνονται έχουν µόνιµο χαρα-
κτήρα. Είναι εφικτή γιατί υπάρχει συσσω-

ρευµένη δυσαρέσκεια στους εργαζόµενους.
Γιατί τµήµατα των εργαζοµένων απέκτησαν
εµπειρία από τη συµµετοχή τους στις προη-
γούµενες κινητοποιήσεις.

Οι ψευδαισθήσεις και οι αυταπάτες
πρέπει να διαλυθούν. Φορέας της κλιµά-
κωσης του αγώνα δεν µπορούν να είναι
ούτε η ΓΣΕΕ ούτε η Α∆Ε∆Υ. Αυτές οι ορ-
γανώσεις αποτελούν µηχανισµούς στήριξης
των αντεργατικών πολιτικών. Μόνος φο-
ρέας της κλιµάκωσης της ταξικής πάλης
µπορεί να είναι το Πανεργατικό Αγωνι-
στικό Μέτωπο.

Επιβάλλεται να ενταθεί ο βαθµός και να
αναπτυχθούν οι µορφές οργάνωσης των ερ-
γαζοµένων στους χώρους δουλειάς, απα-
ραίτητος όρος για την ανασύνταξη του

εργατικού κινήµατος σε ταξική κατεύ-
θυνση. Μέσα από γενικές συνελεύσεις, συ-
σκέψεις, αξιοποίηση των ψηφοδελτίων, των
Επιτροπών Αγώνα. Να αποµονωθούν οι
δυνάµεις που στηρίζουν αυτήν την πολιτική.
Να αποκαλυφθεί ο ρόλος του κυβερνητικού
και εργοδοτικού συνδικαλισµού. Να αυξη-
θεί η συσπείρωση στο ΠΑΜΕ.

ΠΠααρραακκααττααθθήήκκηη  
γγιιαα  ττηη  σσυυννέέχχεειιαα  

ττωωνν  ααγγώώννωωνν

Η48ωρη πανελλαδική απεργία 21-22 Απρίλη, που
κηρύχτηκε από δεκάδες οµοσπονδίες και συνδι-

κάτα σε όλη την Ελλάδα, µετά από προτροπή του
ΠΑΜΕ για ξεσηκωµό και κλιµάκωση του αγώνα, είναι
µια νικηφόρα µάχη, που µπορεί και πρέπει να συµβά-
λει στην αφύπνιση και οργάνωση µεγάλων εργατικών
µαζών για τη   συνέχεια της ταξικής πάλης µε αγωνι-
στική ανάταση και µεγαλύτερη αυτοθυσία.  

Αυτό φοβούνται οι αντίπαλοι, που µε όλα τα «σφυ-
ριά» χτυπούν συγχρονισµένα για την προάσπιση των
συµφερόντων της πλουτοκρατίας και καλούν τους ερ-
γαζόµενους, τους αυτοαπασχολούµενους, τους φτω-
χούς αγρότες, τους συνταξιούχους, να κάνουν νέες
θυσίες για χάρη της. Οι φόβοι αυτοί της εργοδοσίας
και των στηριγµάτων της πρέπει να γίνουν αληθινός
εφιάλτης. 

Η κυβέρνηση, το κεφάλαιο, τα κόµµατα που στη-
ρίζουν την πολιτική του, οι εργατοπατέρες που υπο-
νοµεύουν τον αγώνα των εργατών, δεν είναι ανίκητοι,
ίσα-ίσα η ένταση µε την οποία επιδιώκουν να περά-
σουν διά πυρός και σιδήρου το αντεργατικό πακέτο
οµολογεί πως όλο αυτό το σύστηµα έχει πρόβληµα. 

Η «οικονοµική σωτηρία» της χώρας που επικαλεί-
ται η κυβέρνηση µε την στήριξη της Ευρωπαrκής
Ένωσης, του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, σηµα-
τοδοτεί πρόσθετα αντεργατικά µέτρα, επιβεβαιώνεται
ότι η αντιλαrκή επίθεση δεν έχει ηµεροµηνία λήξης, το
κεφάλαιο και όσοι το στηρίζουν είναι αδίστακτοι.

Τα µέτρα που παρουσιάζουν ως διέξοδο από την
καπιταλιστική κρίση ούτε έκτακτα είναι, ούτε προσω-
ρινά. Είναι η συνέχεια µε πιο οξύ τρόπο της εφαρµο-
γής της πολιτικής που κάνει πιο ισχυρό το κεφάλαιο,
πιο αδύναµους τους εργάτες. 

Το λαrκό κίνηµα µπορεί να αντιµετωπίσει την επί-
θεση. Οι εργάτες µπορούν να κάνουν πιο ισχυρή την
πάλη τους. Αρκεί να γνωρίζουν γιατί και µε ποιον πα-
λεύουν και. να κάνουν πέρα όποιον υπονοµεύει τον
αγώνα, όποιον δίνει φιλί ζωής σ' ένα σύστηµα που τη
σαπίλα του θέλει να την κάνει αρρώστια όλης της κοι-
νωνίας. 

Το µεγάλο καθήκον της εργατικής τάξης σήµερα
µπροστά στη σήψη του καπιταλιστικού τρόπου παρα-
γωγής είναι η κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας, η
κοινωνικοποίηση των βασικών µέσων παραγωγής, µε
κεντρικό σχεδιασµό της οικονοµίας  και λαrκό έλεγχο,
να αξιοποιούνται και να αναπτύσσονται ολοκληρω-
µένα οι παραγωγικές δυνατότητες της χώρας µας, µε
βάση τις λαrκές ανάγκες.

Γι' αυτό συνεχίζουµε, δουλεύοντας µαχητικά µε
συζητήσεις µέσα και έξω από τους εργασιακούς χώ-
ρους, µε εγγραφές στα σωµατεία τους, µε µαζικές
εξορµήσεις, έτσι ώστε να µπουν πιο γερά θεµέλια
στην οργάνωση στους χώρους δουλειάς, να καταλά-
βουν όλο και περισσότεροι ότι «καµία θυσία για την
πλουτοκρατία» δεν πρόκειται να τους ωφελήσει, και
να συνειδητοποιήσουν ότι θυσίες από δω µπρος µόνο
για λογαριασµό της τάξης µας και για το µέλλον των
παιδιών µας έχει νόηµα να κάνουν. 

Στο κενό η τροµοκρατία και οι
µηχανισµοί των εφοπλιστών

Κλιµακώνεται ο απεργιακός 
αγώνας των ναυτεργατών

ΕΕµµππρρόόςς  γγιιαα  ννααυυττεερρ--
γγααττιικκόό  σσυυννδδιικκααλλιισσττιικκόό
κκίίµµηηµµαα,,  µµααζζιικκόό,,  ττααξξιι--
κκόό,,  εεννωωµµέέννοο,,  σσωωσσττάά
οορργγααννωωµµέέννοο,,  σσττήήρριιγγµµαα
ττηηςς  ππάάλληηςς  γγιιαα  σσυυνν--
δδιικκααλλιισσττιικκέέςς  εελλεευυθθεε--
ρρίίεεςς  κκααιι  δδηηµµοοκκρρααττιικκήή
ννοοµµοοθθεεσσίίαα..

Συµµετοχή µε 24ωρη απεργία
22 Απρίλη είχαν µε καθολική επι-
τυχία και τα Ρ/Κ - Ν/Γ, που µε
απόφαση της ΠΕΠΡΝ συµµετέ-
χουν και στις δύο νέες   24 απερ-
γίες των ναυτεργατών 26 Απρίλη
και 1η Μάη, µε προοπτική
κλιµάκωσης, αντιπαλεύοντας
ταυτόχρονα την εργοδοτική
αδιαλλαξία στις διαπραγµατεύ-
σεις για την υπογραφή της νέας
Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας.
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Ο Φάντης και το ρετσδινόλαδο

Σε µια λύση που παραπέµπει στη σχέση του Φάντη µε το
ρετσινόλαδο, προχώρησε η κυβέρνηση για να κατευ-

νάσει τους εφοπλιστές αλλά και να αποφύγει το κράξιµο
που θα προκαλούσε η επανασύσταση του Υπουργείου
Ε.Ν., κάτι που τελικά δεν θα αποφύγει αφού αυτό επιτάσ-
σει το συµφέρον των εφοπλιστών.

Μετέφερε την ποντοπόρο ναυτιλία στο Υπουργείο
Ασφάλειας του Πολίτη, µια και εκεί πήγε το Λιµενικό -το
Σώµα που συστάθηκε και αναπτύχθηκε για να προασπίζει
τα συµφέροντα των εφοπλιστών στην Ελλάδα και κυρίως
εκτός αυτής.

Εδώ που τα λέµε δεν έχουν «άδικο» οι εφοπλιστές. ∆εν
γίνεται να στερηθούν των υπηρεσιών χιλιάδων, υψηλού
επιπέδου µόρφωσης, στελεχών της δηµόσιας διοίκησης,
τόσο κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους όσο και µετά τη
συνταξιοδότησή τους.

Μόνο που αυτές τις υπηρεσίες, µεταξύ πολλών άλλων
-πληρωµένες όλες από τον φορολογούµενο λαό- τις ξε-
χνούν όταν ισχυρίζονται ότι αυτοί µόνο δίνουν και τα πλοία
τους (όσα) τα έχουν στην ελληνική σηµαία γιατί …τους
αρέσει το γαλανόλευκο.

Ιδού το χρήµα

Μαζικές αγορές και παραγγελίες πλοίων κάνουν και
πάλι την εµφάνισή τους, δηλωτικό του σωρευµένου

χρήµατος που περιµένει τις κατάλληλες συνθήκες να ξε-
µυτίσει.

Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του Τύπου, η «NAVIOS »
της κ. Αγγ. Φράγκου προχωρά στην αγορά 13 ∆/Ξ µετα-
φοράς παραγώγων και χηµικών, µε option για δυο ακόµα
πλοία, συνολικού κόστους 457,7 εκατ. συν 81 εκατ. ∆ολα-
ρίων, που θα καλυφθεί µε ίδια κεφάλαια και δανεισµό σε
αναλογία περίπου 30%-70%.

Ακόµα µια µεγάλη παραγγελία καταγράφηκε για τρία
µεγάλα µεταλλευµατοφόρα των 206.000 dwt που θα ναυ-
πηγηθούν στην Κίνα για λογαριασµό της «OCEAN-
FREIGHT» του Αντ. Κανδυλίδη, συνολικού κόστους είναι
204 εκατοµ. δολαρίων και θα παραδοθούν τέλη 2010
αρχές 2013 και είναι ήδη χρονοναυλωµένα για 3-5-7 χρό-
νια αντίστοιχα για µεταφορά σιδηροµεταλλεύµατος µε-
ταξύ Βραζιλίας –Κίνας. 

Αυτός είναι ο καπιταλισµός θέλει την κρίση να πληρώ-
νουν οι εργαζόµενοι και επίσης να προχωρά η συγκέ-
ντρωση και συγκεντροποίηση του κεφαλαίου.

«ΒΑΤ»

Παράσταση διαµαρτυρίας στο υπουργείο Υγείας πραγ-
µατοποίησαν 30 Μάρτη οι Συνεργαζόµενες Συνταξιου-

χικές Οργανώσεις ΙΚΑ - ΕΛΤΑ - ΟΤΑ - ∆ηµοσίου - ΟΣΕ -
ΟΑΕΕ - ΠΕΣ-ΝΑΤ, ενώνοντας τις δυνάµεις τους µε τους άλ-
λους εργαζόµενους και τα λαrκά στρώµατα, παλεύοντας
ενάντια στις πολιτικές της εµπορευµατοποίησης, για ένα
σύστηµα Υγείας - Πρόνοιας και ιατροφαρµακευτικής περί-
θαλψης που θα είναι πραγµατικά κοινωνικό αγαθό και όχι
πηγή κέρδους για µια χούφτα επιχειρηµατίες. Στο πλευρό
των συνταξιούχων, εκφράζοντας την έµπρακτη συµπαρά-
στασή τους, βρέθηκε µαζική αντιπροσωπεία του ΠΑΜΕ
Υγείας - Πρόνοιας και της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα
Αναπήρων (ΣΕΑΑΝ).

Σε συνάντηση που είχαν µε την υπουργό Υγείας, η κ.
Μ. Ξενογιαννακοπούλου µίλησε για µια ακόµα φορά για τις
αντοχές της οικονοµίας και τη δύσκολη κατάσταση, υπο-
στηρίζοντας ουσιαστικά τη συνέχιση της πολιτικής που µε-
τατρέπει την Υγεία σε εµπόρευµα για να κερδίζουν µια
χούφτα επιχειρηµατίες του χώρου. Οι συνταξιούχοι ξεκα-
θάρισαν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις για το ζή-
τηµα της Υγείας µε παραστάσεις διαµαρτυρίας και άλλες
αγωνιστικές πρωτοβουλίες σε νοσοκοµεία, ΙΚΑ και υπηρε-
σίες Υγείας, καλώντας σε αυτόν τον αγώνα τους εργαζό-
µενους και τα φτωχά λαrκά στρώµατα.

Στη συνέχεια µε πορεία οι συνταξιούχοι κατευθύνθηκαν
στο υπουργείο Εργα-
σίας όπου βρισκόταν
σε εξέλιξη κατάληψη
από την Επιτροπή του
ΠΑΜΕ για την ανεργία,
εκφράζοντας τη συ-
µπαράστασή τους και
λίγο αργότερα µε σύν-
θηµα, «κοινωνική συµ-
µαχία για αποκλειστικά
δηµόσια και δωρεάν
Υγεία - Πρόνοια» κατέ-
ληξαν στο νοσοκοµείο
«Ευαγγελισµός», όπου
µαζί µε τους εργαζόµε-
νους στο χώρο της
Υγείας έκαναν πραγ-
µατοποίησαν διαµαρ-
τυρία στο τµήµα
εντολών του νοσοκο-
µείου τονίζοντας  ότι οι
ασφαλισµένοι δεν πρέ-
πει να πληρώνουν γιατί
τα νοσοκοµεία δεν
είναι επιχειρήσεις και
ότι δικαιούνται δωρεάν
υπηρεσίες Υγείας.

Τη µειωµένη κρατική επιχορή-
γηση και την εισφοροδιαφυγή

των εφοπλιστών πληρώνουν οι εν
ενεργεία και συνταξιούχοι ναυ-
τεργάτες, που ανταποκρινόµενοι
στο κάλεσµα των ταξικών σωµα-
τείων ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ και
της ΠΕΣ-ΝΑΤ, τη ∆ευτέρα 19
Απρίλη πραγµατοποίησαν παρά-
σταση διαµαρτυρίας στο ΝΑΤ, για
να υπερασπίσουν τα κοινωνικοα-
σφαλιστικά τους δικαιώµατα.

Χαρακτηριστικό για την κατά-
σταση που έχει περιέλθει το ΝΑΤ,
από τη διαρκή λεηλασία του εκ
µέρους των εφοπλιστών και των
εκάστοτε κυβερνήσεων, είναι ότι
την ώρα που οι ναυτεργάτες δια-
µαρτύρονταν έξω από το ΝΑΤ,
µέσα γινόταν συνεδρίαση του ∆.Σ.
µε θέµα την εισήγηση της ∆ιεύ-
θυνσης Οικονοµικού, στην οποία
αναφερόταν ότι: 

Λόγω της µείωσης της επιχο-
ρήγησης, για να καταβληθούν οι
συντάξεις και το δώρο του
Πάσχα, η διεύθυνση «έβαλε χέρι»
στα διαθέσιµα και των άλλων λο-

γαριασµών, που διαχειρίζεται το
ΝΑΤ, όπως είναι το Κεφάλαιο
Ναυτικής Εκπαίδευσης, ο ΕΛΟΕΝ,
το Ταµείο Πρόνοιας, η Εστία Ναυ-
τικών κ.λπ. 

Επιπλέον δεν αποδόθηκαν
στον «Οίκο Ναύτου» οι προβλεπό-
µενοι πόροι (δωδεκατηµόρια) των
µηνών Φλεβάρη και Μάρτη και
Απρίλη, δηµιουργώντας πρό-
βληµα στην πληρωµή φαρµάκων
και νοσηλίων, επιδοµάτων ανερ-

γίας κ.λπ.! 
Βεβαίως, στην εισήγηση δε

γινόταν κουβέντα για την εισφο-
ροδιαφυγή και εισφοροκλοπή
των εφοπλιστών, τις ληξιπρόθε-
σµες οφειλές τους.

Μάλιστα, ο πρόεδρος του
ΝΑΤ, κάτω από τις πιέσεις των
ναυτεργατών, αναγκάστηκε να
οµολογήσει ότι «η κάλυψη των
συντάξεων και της ιατροφαρµα-
κευτικής περίθαλψης των ναυτι-
κών είναι µέχρι το Μάιο»!

Όπως επισηµαίνεται στην ει-
σήγηση το πρόβληµα δηµιουργή-
θηκε από δύο παράγοντες.

Καταρχήν για τη κάλυψη των ελ-
λειµµάτων των δύο Ταµείων είχε
εγκριθεί κρατική επιχορήγηση συ-
νολικού ποσού 1,34 δισ. ευρώ.
Όµως µε τις αποφάσεις του
υπουργείου Οικονοµικών µειώνο-
νται όλες οι πιστώσεις κατά 10%,
ενώ παράλληλα η διάθεση των πι-
στώσεων για το 2010 ορίζεται µει-
ωµένη κατά 8% για κάθε µήνα.

ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΣ-
ΝΑΤ, σε ανακοίνωσή τους τονί-
ζουν ότι η συνέχιση της
λεηλασίας του ΝΑΤ και το χτύ-
πηµα των κοινωνικοασφαλιστικών
δικαιωµάτων των ναυτεργατών
είναι ενταγµένη στα πλαίσια της
συντονισµένης επίθεσης της κυ-
βέρνησης και των εφοπλιστών,
που εκδηλώνεται σε όλα τα µέ-
τωπα. 

Η µείωση κατά 10% της επιχο-
ρήγησης για όλα τα Ασφαλιστικά
Ταµεία, εντάσσεται στα πλαίσια
των βάρβαρων αντιλαrκών µέτρων
της και του «Προγράµµατος Στα-
θερότητας», που έχουν προαπο-
φασισθεί στην Ε.Ε. και εφαρµόζει
η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ µε την
ανοιχτή στήριξη Ν.∆. – ΛΑ.Ο.Σ. και
την «αβανταδόρικη» πολιτική του
ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ. 

Στον πόλεµο του κεφαλαίου
και των πολιτικών εκφραστών του
σε βάρος του συνόλου των δικαι-
ωµάτων των εργαζόµενων, που
κατακτήθηκαν µε θυσίες και αίµα,
η απάντηση των ναυτεργατών
είναι η µαζική συµµετοχή τους
στη 48ωρη απεργία 21-22 Απρίλη
και στην απεργία την 1η Μάη, ο γε-
νικός ξεσηκωµός και η κλιµάκωση
της πάλης για την ανατροπή της
αντιλαrκής πολιτικής.

Πέθαναν τρεις ναυτεργάτες

Τρεις αλλοδαποί ναυτεργάτες έχασαν τη ζωή
τους από τροφική δηλητηρίαση, 10-03-10,

στο µε σηµαία των Νησιών Μάρσαλ ∆/Ξ πλοίο
«ΑΡΙΟΝΑΣ», του εφοπλιστή Ε. Μαρινάκη, ενώ
έπλεε στη Μάγχη, ανακοίνωσαν οι γαλλικές ναυ-
τικές αρχές, που επιβιβάσθηκαν µε ελικόπτερο,
ενώ η εισαγγελία της Χάβρης διέταξε την διε-
νέργεια έρευνας.

Κρουαζιέρα µε δύο νεκρούς

Σε τραγωδία µε απολογισµό 2 νεκρούς και 6
τραυµατίες µετατράπηκε η κρουαζιέρα από

Βαρκελώνηγια Γένοβα, 03-03-10, για τους 1.350
επιβάτες - ανάµεσά τους και 3 Έλληνες - και 580
ναυτεργάτες πλήρωµα, από τους οποίους οι 20
Έλληνες, που επέβαιναν στο µε σηµαία Μάλτας
κρουαζιερόπλοιο «LOUIS MAJESTY», του οµί-
λου ΛΟΥΗ. 

Από τα πρώτα στοιχεία, που έχουν έρθει στο
φως, φαίνεται ότι πρόκειται για ένα ακόµα εφο-
πλιστικό έγκληµα σε βάρος της ανθρώπινης
ζωής, στο όνοµα του κέρδους, καθώς σύµφωνα
µε την εταιρεία και το υπουργείο Ναυτιλίας, το
πλοίο «έπεσε σε µεγάλο κυµατισµό, στον κόλπο
Λέοντα, «µε αποτέλεσµα να σπάσουν τα φιλι-
στρίνια της πλώρης και τα θραύσµατα από τα
παράθυρα, έπεσαν στους επιβάτες»!

∆υόµισι ώρες ύπνο … 
σε µιάµιση µέρα!

Στην υπερβολική κούραση ενός ναυτίλου
αξιωµατικού, οφείλεται η προσάραξη κινεζι-

κού πλοίου στο Μεγάλο Κοραλλιογενές Φράγµα
της Αυστραλίας, που προκάλεσε σηµαντικές ζη-
µιές στο θαλάσσιο πάρκο.

Σύµφωνα µε αναφορά του Γραφείου Ασφά-
λειας Μεταφορών της Αυστραλίας, ο αξιωµατι-
κός βάρδιας που είχε αναλάβει την
διακυβέρνηση του πλοίου τη στιγµή της προσά-
ραξης είχε κοιµηθεί µόλις δυόµισι ώρες σε διά-
στηµα 37 ωρών. 

Το «Shen Neng 1» που µετέφερε 68.000 τό-
νους κάρβουνο προσάραξε στις 3 Απριλίου
ανοικτά του Κουίνσλαντ. Ο καπετάνιος και ο
αξιωµατικός βάρδιας αφέθηκαν ελεύθεροι µε
περιοριστικούς όρους και θα παρουσιαστούν
ξανά στο δικαστήριο στις 9 Ιουνίου. 

Αυτά είναι τα αποτελέσµατα της φιλελεύθε-
ρης νεοκαπιταλιστικής ανάπτυξης της άλλοτε
σοσιαλιστικής Κίνας, που πλήττει και τους ναυ-
τεργάτε, αφού οι συνθέσεις πληρωµάτων στα
κινεζικά πλοία σήµερα είναι το ίδιο ολιγάριθµες
και ελλιπείς όπως και στα ελληνικά ή άλλων κα-
πιταλιστικών χωρών.

ΠΟΝΤΟΠΟΡΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Ζώνη αγώνα και πολιτισµού στο Πέραµα

ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
Σε οριακή κατάσταση το ΝΑΤ από τη 

διαρκή λεηλασία κυβερνήσεων -  εφοπλιστών

Συνταξιούχοι και εργαζόµενοι γιαΣυνταξιούχοι και εργαζόµενοι για
∆ΗΜΟΣΙΑ και ∆ΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ∆ΗΜΟΣΙΑ και ∆ΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ

ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑ 
ΑΠΡΙΛΗΣ - ΙΟΥΝΗΣ 2010

ΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 11 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΤΙΜΗ ΛΑΧΝΟΥ 3 ΕΥΡΩ

Προετοιµάζουµε  νέους  
αγώνες ενισχύστε και 
οικονοµικά το ΠΑΜΕ

Τα πρώτα θετικά αποτελέσµατα άρχισε να κα-
ταγράφει η µάχη που δίνουν αταλάντευτα οι

εργατοτεχνίτες της Ν/Ζώνης συσπειρωµένοι
αποφασιστικά στα ταξικά τους σωµατεία, η
οποία 15 του Απρίλη κλιµακώθηκε µε τον απο-
κλεισµό του έργου της επέκτασης της ΠΕΤΡΟΛΑ,
για να υπερασπίσουν το δικαίωµά τους στη δου-
λειά.

Έχοντας και την έµπρακτη ταξική αλληλεγγύη
από µια σειρά άλλους κλάδους, που  ανταποκρι-
νόµενοι στο αγωνιστικό προσκλητήριο του ΠΑΜΕ
συµπαρ ατάχθηκαν µαζί τους µπροστά στην πύλη
του εργοταξίου, κάτω από το πανώ του Συνδικά-
του Μετάλλου Πειραιά που έγραφε «ΟΧΙ στη συν-
θήκη Μπολκεστάιν - Θέλουµε δουλειά και όχι

ανεργία». Ανάµεσά τους µαζικές αντιπροσωπείες
από τα ταξικά ναυτεργατικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ και
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, την Επιτροπή Ανέργων Ναυτεργα-
τών και την ΠΕΣ-ΝΑΤ.

Κάτω από την πίεση της δυναµικής αυτής πα-
ρέµβασης και µπροστά στην προοπτική κλιµάκωσή
της η διοίκηση των ΕΛΠΕ, που είναι ο κύριος υπεύ-
θυνος του έργου για την επέκταση της ΠΕΤΡΟΛΑ,

αναγκάσθηκε να δεσµευτεί ότι θα
ικανοποιηθεί το αίτηµα των σωµα-
τείων εργατοτεχνιτών της
Ν/Ζώνης Περάµατος για την πρό-
σληψη άνεργων ελασµατουργών,
σωληνουργών, ηλεκτροσυγκολλη-
τών, ηλεκτρολόγων από τις λίστες
των σωµατείων και µε την ΣΣΕ
που ισχύει στη Ν/Ζώνη. 

Το αποτέλεσµα αυτής της
συµφωνίας, που άρχισε ήδη να
υλοποιείται, έχει ευρύτερη σηµα-
σία καθώς τα ΕΛΠΕ, όπου βασικοί
µέτοχοι είναι το δηµόσιο και ο Λά-
τσης, είχαν αναλάβει να αποτελέ-
σουν τον «πιλότο» για την
εφαρµογή της οδηγίας Μπολκε-
στάιν, στα πλαίσια της οποίας τον
περασµένο µήνα, µε την ψήφο
τους στη Βουλή ΠΑΣΟΚ - Ν.∆. -

ΛΑ.Ο.Σ., προσάρµοσαν την ελληνική νοµοθεσία.
Όπως διαµηνύθηκε από τον πρόεδρο του Συν-

δικάτου Μετάλλου Πειραιά Σ. Πουλικόγιαννη «οι
εργαζόµενοι θα βρίσκονται σε αγωνιστική επα-
γρύπνηση µε συνεχείς παρεµβάσεις στο έργο,
για την υπεράσπιση των δικαιωµάτων µας». 

Tαφόπλακα στην Κοινωνική Ασφάλιση

ΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΝ
ΜΗΝΙΑΙΑ

ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
Ιδιοκτησία του Συλλόγου 

Ναυτεργατικής
Συνδικαλιστικής Κίνησης

Υπεύθυνος σύµφωνα µε το νόµο:
ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Περικλέους 5Α, ΠΕΙΡΑΙΑ

Υπεύθυνος Τυπογραφείου:
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ

Μπουµπουλίνας 19, Πειραιά
Τηλ.: 210 4170479

Συνδροµές
Εσωτερικού ετήσια  Ευρώ 10
Εξωτερικού ετήσια  Ευρώ 50

Από τη σύνταξη γίνεται γνωστό Από τη σύνταξη γίνεται γνωστό 
ότι η ύλη του παρόντος φύλλουότι η ύλη του παρόντος φύλλου

έκλεισε στις 25/4/2010έκλεισε στις 25/4/2010

Στην Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάµατος στη
«ΖΩΝΗ» της ανεργίας και των Εργατικών ατυχηµά-

των, στη ΖΩΝΗ των Ταξικών αγώνων, στη Ζώνη της ασύ-
δοτης Κερδοσκοπίας των εφοπλιστών, για τέταρτη χρονιά,
η Τέχνη, ο Πολιτισµός, ανταµώνουν µε την Εργατική Τάξη. 

Εικαστικές δηµιουργίες, εµπνευσµένες απ’ την σκληρή
δουλειά, τα προβλήµατα, που αγώνα των Εργατών της
Ζώνης, Θέατρο, Μουσική, συζητήσεις, έφτιαξαν ένα δε-
καήµερο Πολιτισµού. Επιβεβαιώνοντας την άποψη, που
θέλει την Τέχνη στο πλευρό της Εργατικής Τάξης, συνο-
δοιπόρο, εκφραστή των Κοινωνικών εξελίξεων και της
πάλης των Εργατών για ένα φωτεινό µέλλον.

Ένα Πολιτιστικό γεγονός µε αποδέχτη και κινητήρια
έµπνευση της δηµιουργίας των την Εργατική Τάξη. 

Ένα Πολιτιστικό γεγονός σ’ ένα εργοτάξιο ερηµω-
µένο, της ΝΑΥΣΙ, εγκατελειµένο, λόγω των Πολιτικών
που ακολουθήθηκαν όλ’ αυτά τα χρόνια.

Η Έκθεση, τα Πολιτιστικά δρώµενα, ήταν µια συλλο-
γική Προσπάθεια, εργατικών, Καλιτεχνών, χωρίς σπόν-
σορες και χορηγούς, εκτός της προσπάθειας, να φτάσει ο
Πολιτισµός, σ’ αυτόν που εµπνέει τους Καλλιτέχνες, σ’
αυτόν που δηµιουργεί µε τους αγώνες του τον Πολιτισµό.

187 Καλιτέχνες, 400 έργα, έστειλαν το µύνηµα του δυ-
νατού, του αταλάντευτου, του ξεκάθαρου στους στόχους
του και στην προοπτική του Εργατικού Κινήµατος.

Το σύνθηµα που κυριάρχισε «ΑΓΩΝΑΣ, ΑΝΤΙ-
ΣΤΑΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, να µη πληρώσει την Κρίση ο
Λαός» συµπορεύεται µε τον αγώνα, τον µόχθο, τις ελπίδες
των συναδέλφων της Ζώνης κι όλης της Εργατικής Τάξης.

«Άνθρωπος, χρώµα και σίδερο» η µεγάλη έκθεση στο
πρώην Μηχανουργείο της ΝΑΥΣΙ, απόχτησε ιδιαίτερη ση-
µάδια στις σηµερινές συνθήκες που εκδηλώνεται βάρβαρα
η Παγκόσµια Καπιταλιστική κρίση, αλλά και οι αισιόδοξοι
αγώνες της Εργατικής Τάξης. 

Όταν η τέχνη συναντά 
την Εργατική τάξη

Ταφόπλακα στην Κοινωνική
Ασφάλιση βάζει η κυβέρνηση

του ΠΑΣΟΚ µε το νοµοσχέδιο που
ενέκρινε την Πέµπτη 15 Απρίλη το
άτυπο υπουργικό συµβούλιο, µε
το οποίο: Καταργούνται ο κοινω-
νικός χαρακτήρας της Ασφάλισης
και τα κατώτερα όρια των συντά-
ξεων. 

Μειώνεται δραµατικά η κρα-
τική χρηµατοδότηση, ενώ στην
πορεία θα καταργηθούν και οι ερ-
γοδοτικές εισφορές. 

Χτυπά όλους τους σηµερινούς
εργαζόµενους, τους συνταξιού-
χους και κυρίως στη νέα γενιά
που ακολουθεί, δηλαδή τους ση-
µερινούς εφήβους.  Αφορά όλα
τα Ταµεία, όλους τους εργαζόµε-
νους ιδιωτικού και δηµόσιου
τοµέα, όλες τις ηλικίες εν ενερ-
γεία και συνταξιούχους. 

Με το νέο σύστηµα η σύνταξη
σπάει σε δύο τµήµατα, στη λεγό-
µενη βασική και στην ανταποδο-
τική, το άθροισµα των οποίων
οδηγεί σε σύνταξη δραµατικά µι-
κρότερη απ’ αυτή που απονέµεται

σήµερα. Το ύψος της λεγόµενης
βασικής σύνταξης για κάποιον
που έχει κατοχυρώσει δικαίωµα
συνταξιοδότησης (4.500 ένσηµα)
το πολύ να φτάσει στα 360 ευρώ
και θα δίνεται στο 65ο έτος. 

Τη λεγόµενη βασική σύνταξη
δε θα την παίρνουν όλοι, αφού
αυτό καθορίζεται µε εισοδηµα-
τικά κριτήρια. 

Γίνεται δραστική περικοπή και
αυτής ακόµα της «κολοβής» κρα-
τικής χρηµατοδότησης στο σύ-
στηµα της Κοινωνικής
Ασφάλισης, αφού η κρατική χρη-
µατοδότηση δε θα αφορά πλέον
ολόκληρη τη σύνταξη, αλλά µόνο
τη βασική. 

Ο υπολογισµός του συντάξι-
µου µισθού δε θα γίνεται στην τε-
λευταία πενταετία, αλλά σε
ολόκληρο τον εργάσιµο βίο άρα
µειώνεται δραστικά. 

Η σύνταξη µειώνεται επίσης
µε τη µείωση του συντελεστή
αναπλήρωσης, που ακόµα και αν
συνυπολογίσουµε το κοµµάτι της
«βασικής» σύνταξης, ο τελικός

συντελεστής αναπλήρωσης δε θα
ξεπερνά το 50%, αντί του 70%
που ίσχυε µέχρι σήµερα. Το νέο
σύστηµα θα υποχρεώνει τους ερ-
γαζόµενους να δουλεύουν πάνω
από 40 χρόνια δουλειάς για να
πάρουν στοιχειώδη σύνταξη. 

Το χαράτσι µε το νέο ΛΑΦΚΑ
σε όλες τις συντάξεις άνω των
1.400 ευρώ, µε το οποίο θα αφαι-
µάξει συνολικά 400 εκατοµµύρια
ευρώ, µειώνει απόλυτα τις συντά-
ξεις. 

Τις συντάξεις µειώνει επίσης η
απόλυτη µείωση των µισθών, ενώ
οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις
οδηγούν σε αδυναµία εξασφάλι-
σης σύνταξης και εποµένως δου-
λειά ως το θάνατο.  Εφαρµογή
της αναθεωρηµένης λίστας ων
ΒΑΕ που θα αυξήσουν τα όρια
ηλικίας συνταξιοδότησης και θα
µειώσουν τις εισφορές των εργο-
δοτών.  

Αναθεώρηση του τρόπου απο-
νοµής των αναπηρικών συντά-
ξεων και στη συρρίκνωσή τους. 

Ενισχύσεις Ναυτεργατική

Κάλπης Παναγιώτης 10 Ευρώ
Μανάκος ∆ιονύσης   10 Ευρώ
Παυλάκης Γιώργος   50 Ευρώ

Πρόσληψη ανέργων από τη Ν/Ζώνης στη ΠΕΤΡΟΛΑ
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Στις 19 Απρίλη οι Μηχανικοί που µετεκ-
παιδεύονται στο ΚΕΣΕΝ πραγµατοποίη-

σαν Γενική Συνέλευση αναδεικνύοντας το
σύνολο της επίθεσης που δέχονται οι ναυτερ-
γάτες από την πολιτική της κυβέρνησης, των
εφοπλιστών, των υπηρετών του και επιδρά
άµεσα και στις συνθήκες που επικρατούν σε
ναυτική εκπαίδευση και µετεκπαίδευση.

Η κατανοµή και ο έλεγχος των κονδυ-
λίων από το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευ-
σης (ΚΝΕ), παραµένουν αδιαφανείς,
ισολογισµοί δεν γίνονται ενώ χαρακτηριστική
είναι η έκθεση του ΝΑΤ ότι για την απόδοση
των συντάξεων µηνός Μαρτίου και δώρο
Πάσχα χρησιµοποιήθηκαν χρήµατα και από
το ΚΝΕ. Παραµένουν οι τεράστιες ελλείψεις
σε εκπαιδευτικό προσωπικό και υλικοτεχνική
υποδοµή, ο αναχρονιστικός κανονισµός
σπουδών που δεν ανταποκρίνεται στις πραγ-
µατικές και σύγχρονες ανάγκες. 

Παρά την συνάντηση που πραγµατοποιή-
θηκε µε τον Γενικό Γραµµατέα του
ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν στις 2 Φλεβάρη και ενηµερώθηκε
ολόπλευρα για την κατάσταση που επικρατεί
στο ΚΕΣΕΝ, ενώ καµία ενέργεια και σε κα-
νένα ζήτηµα δεν υπήρξε θετική εξέλιξη µέχρι
σήµερα.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε το σύνολο
των αιτηµάτων που έχουν εγκριθεί από
προηγούµενες Γενικές Συνελεύσεις, ζητάµε
την επίλυση τους, και µπροστά στις εξελί-
ξεις που διαµορφώνονται από την ισοπέ-
δωση των κατακτήσεων και δικαιωµάτων
µας από την φιλοεφοπλιστική πολιτική που
υπηρετεί την ανταγωνιστικότητα και κερδο-
φορία του κεφαλαίου,  αποφασίστηκε η συµ-
µετοχή στην 48ωρη απεργία που έχουν
κηρύξει τα ναυτεργατικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ
και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ στο λιµάνι του Πειραιά
στις 21 και 22 Απρίλη και στις απεργιακές
συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ, καθώς και στην
Πρωτοµαγιάτικη απεργία.

∆ιεκδικούµε:

Κάλυψη των ελλειµµάτων του ΝΑΤ από
τον κρατικό προhπολογισµό, κατάργηση των
χαριστικών πράξεων και επιδοτήσεων των
εφοπλιστών και την είσπραξη των ασφαλι-
στικών εισφορών προς το ΝΑΤ.

Κατάργηση της τροπολογίας που απαλ-
λάσσει τους εφοπλιστές των τουριστικών
πλοίων από την καταβολή ασφαλιστικών ει-
σφορών στο ΝΑΤ και δυναµιτίζει την οικο-
νοµική βάση του ταµείου.

Αποκλειστικά Ενιαία ∆ηµόσια και ∆ω-
ρεάν Ναυτική Εκπαίδευση και Μετεκπαί-
δευση ενταγµένη στο Υπουργείο Παιδείας,
Ισοτιµία των διπλωµάτων µας µε τα αντί-
στοιχα της στεριάς.

Αποστρατικοποίηση των ΑΕΝ και του
ΚΕΣΕΝ.

Κατάργηση των νόµων 3153/2003,
3450/2006 (ΝΕΚΕ) και του νόµου 3490/2006
για την ίδρυση του ΙΝΚΑ.Ε. «ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ»
για την ιδιωτικοποίηση της Ναυτικής Εκ-
παίδευσης και Μετεκπαίδευσης.

Να καταργηθεί η υπουργική απόφαση
που αναγνωρίζει  τα πιστοποιητικά του δου-
λεµπορικού κυκλώµατος από τις χώρες όπως
Φιλιππίνες, Ινδονησία, Ουκρανία, Πολωνία,
Ινδία, Λιθουανία και άλλες.

Κατάργηση των ωροµίσθιων καθηγητών,
πρόσληψη καθηγητών µε σταθερή µόνιµη
σχέση εργασίας και αξιοκρατικά κριτήρια,
µετεκπαίδευση τους µε βάση τις σύγχρονες
ανάγκες. Τα υψηλά ποσοστά αποτυχίας των
µετεκπαιδευοµένων είναι κριτήριο αξιολό-
γησης του εκπαιδευτή και του εκπαιδευτι-
κού συστήµατος.

Να µην παρατείνεται το εκπαιδευτικό

έτος πέραν του Ιουνίου λόγω µη επιτρεπτού
περιβάλλοντος µάθησης.

Άµεση πρόσληψη µόνιµου προσωπικού
για την καθαριότητα του κτιρίου του
ΚΕΣΕΝ.

Άµεσα µέτρα για την αποκατάσταση της
κτιριακής υποδοµής για την ασφάλεια των
µετεκπαιδευοµένων και των εκπαιδευτών,
λόγω της επικινδυνότητας που παρουσιάζει
το κτίριο. Παράλληλα εκσυγχρονισµό των
αιθουσών διδασκαλίας µε κλιµατισµό, σύγ-
χρονα µέσα διδασκαλίας κ.λ.π.

Κατάργηση της λίστας αναµονής, άµεση
φοίτηση όλων των συναδέλφων µε τη δηµι-
ουργία νέων τµηµάτων µέχρι 35 άτοµα και η
Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων υπηρεσιακά
να ενηµερώνει το ΚΕΣΕΝ για τα αποτελέ-
σµατα των εξετάσεων των συναδέλφων από
την ΑΝΥΕ.

Άµεση κάλυψη των αναγκών σε βιβλία,
σηµειώσεις, γραφική ύλη και χρησιµοποί-
ηση τους και κατά την διάρκεια των εµβόλι-
µων εξετάσεων. Κατάργηση του ορίου
µαθηµάτων στις εµβόλιµες εξεταστικές πε-
ριόδους.

Παράλληλη φοίτηση των µετεκπαιδευο-
µένων στα ειδικά σχολεία (Ro/RO, Tanker
Safety, Safety in Chemical, Safety in LPG
κ.ά), να αξιοποιηθούν γι’αυτό το σκοπό και

οι ΑΕΝ. Εγκατάσταση SIMULATOR που να
ανταποκρίνονται στις αυξηµένες ανάγκες. 

Αναβάθµιση της Μετεκπαίδευσης µε αλ-
λαγή της διδασκόµενης ύλης και την πραγ-
µατοποίηση σεµιναρίων που να
ανταποκρίνονται στις σηµερινές απαιτήσεις
της τεχνολογία, αύξηση των εργαστηριακών
ωρών µε παράλληλη µείωση των θεωρητικών
ωρών και κατάργηση των εξετάσεων.

Αλλαγή του Κανονισµού Σπουδών του
ΚΕΣΕΝ και του συστήµατος αξιολόγησης
και απουσιών των µετεκπαιδευοµένων.

Αύξηση του επιδόµατος Μετεκπαίδευ-
σης στο 80% του βασικού µισθού του αντί-
στοιχου διπλώµατος.

Να ασφαλίζονται στο ΝΑΤ όλοι οι Με-
τεκπαιδευόµενοι στο ΚΕΣΕΝ και οι εισφο-
ρές να καλύπτονται από το Κεφάλαιο
Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ).

Να χορηγηθεί επίδοµα στέγασης για
τους Μετεκπαιδευόµενους από την επαρχία.
Άµεση αντιµετώπιση της άθλιας κατάστα-
σης που βρίσκεται ο Ξενώνας της Εστίας
Ναυτικών.

Ουσιαστική έκπτωση στα εισιτήρια µε-
τακίνησης στον µόνιµο τόπο διαµονής των
Μετεκπαιδευόµενων σε όλα τα µέσα µετα-
φοράς.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΕΣΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Καταδικάζουν τους άνεργους στην εξαθλίωση

Εκατό ευρώ, για την ακρίβεια 98,78 ευρώ, κλήθηκε
στις 12 Απρίλη από το Τζάνειο Νοσοκοµείο να πληρώ-
σει άνεργος της Ν/Ζώνης, µε τέσσερα παιδιά και 8
µήνες χωρίς µεροκάµατο, για τις εξετάσεις που του
έκαναν όταν στις 23 Μάρτη βρέθηκε στα επείγοντα πε-
ριστατικά του νοσοκοµείου µετά από τροχαίο ατύχηµα!
∆ηλαδή, αυτό το ποσό αφορά κάποιες απλές καθιερω-
µένες εξετάσεις όπως, για παράδειγµα, η ακτινογρα-
φία. 

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ένα ακόµα παρά-
δειγµα, που καταγγέλλουν τα ναυτεργατικά σωµατεία
ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ. Τρεις άνεργοι ναυτεργάτες,
που δε δικαιούνται ούτε το εξευτελιστικό επίδοµα ανερ-
γίας, στις 16 Απρίλη κλήθηκαν να πληρώσουν πρόστιµο
60 ευρώ ο καθένας, επειδή δεν είχαν ακυρώσει εισιτή-
ριο. Οι ίδιοι παρουσίασαν στον ελεγκτή στοιχεία για
την οικονοµική κατάστασή τους, ότι διαµένουν στην
Εστία Ναυτικών κλπ 

Από την ΠΕΜΕΝ έγινε τηλεφωνική επικοινωνία στον
διευθυντή του ΟΑΣΑ ο οποίος δήλωσε: «Υπάρχουν χι-
λιάδες άνεργοι δεν µπορούµε να κάνουµε τίποτα».
Αυτά είναι αποτελέσµατα της πολιτικής που φορείς της
είναι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, η Ν∆, τα κόµµατα του
ευρωµονόδροµου, η ΕυρωπαLκή Ένωση και έχει µπού-
σουλα την αύξηση της κερδοφορίας των εφοπλιστών,
των βιοµηχάνων, των τραπεζιτών. Η απάντηση σ’ αυτή
την πολιτική δίνεται µέσα από µε τους ταξικούς αγώ-
νες.

«Γέφυρα» κεφαλαίου στο σχολείο 

«Γέφυρα πολιτισµού δηµιουργεί η ΑΝΕΚ LINES για
300 µαθητές γυµνασίων της Κρήτης προσφέροντας
τους, κάθε εβδοµάδα, τη δυνατότητα να ταξιδέψουν
δωρεάν µε τα πλοία της για να επισκεφθούν το νέο
σύγχρονο Μουσείο της Ακρόπολης, στηρίζοντας
έµπρακτα τις προσπάθειες της Υπουργού Παιδείας, ∆ιά
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, κυρίας Αννας ∆ια-
µαντοπουλου, στον χώρο της ∆ευτεροβάθµιας εκπαί-
δευσης για ένα νέο σχολείο ανοιχτό στον κόσµο, τη
γνώση και τον πολιτισµό».

Από όλα έχει η παραπάνω πρόσφατη ανακοίνωση
της ΑΝΕΚ: Και «εταιρική κοινωνική ευθύνη», που απαλ-
λάσσει το κράτος από τις πολλές υποχρεώσεις του
στην εκπαίδευση, η οποία αποτελεί αποθέωση του
αποτελεσµατικού µάρκετινγκ αφού είναι και φτηνή δια-
φήµιση και «κολυµπήθρα» για τα όσα αντιλαLκά και
αντεργατικά κάνουν οι εταιρείες στο όνοµα του κέρ-
δους. Και είσοδο των εταιρειών στο «νέο σχολείο» πριν
καλά καλά αυτό γίνει πράξη. Και προπαγάνδιση των
«προσπαθειών» της υπουργού Παιδείας. Είναι τελικά
εφαρµογή µιας πολιτικής που επιλέγει να αφήνει τερά-
στια κενά στην Παιδεία ώστε να έρχεται σαν σωτήρας
το µεγάλο κεφάλαιο (στην προκειµένη περίπτωση το
εφοπλιστικό) να τα καλύπτει, επιδιώκοντας οι «αγαθο-
εργίες» του να γίνουν ανάχωµα στα όσα προστάζει η
ταξική συνείδηση των σηµερινών και αυριανών εργα-
τών. Αλλωστε, το εφοπλιστικό κεφάλαιο έχει ...οδυνηρή
εµπειρία από τους αγώνες και τη δύναµη των ναυτερ-
γατών.

Μάθηµα αγώνα στους καταπέλτες

Ανταποκρινόµενοι στο αγωνιστικό κάλεσµα των Συ-
ντονιστικών Αγώνα Σχολείων Αθήνας και Πειραιά (ΣΑΣΑ
και ΣΑΣΠ) πολλοί µαθητές πήραν τη δική τους θέση
στους καταπέλτες των ακτοπλοLκών πλοίων στα λιµάνια
του Πειραιά. Στάθηκαν µε αποφασιστικότητα στο
πλευρό των απεργών ναυτεργατών, ενισχύοντας τις
οµάδες περιφρούρησης και αναστατώνοντας µε τη ζω-
ντάνια τους και τα απανωτά συνθήµατά τους το λιµάνι.  

«Αυτή η παρουσία σας, η παρουσία της νέας βάρ-
διας της εργατικής τάξης, εξοπλίζει τους ναυτεργά-
τες µε δύναµη και αντοχή, να συνεχίσουν τον αγώνα
τους για να υπερασπίσουν τα δικαιώµατά τους, που
είναι δικαιώµατα και των γονιών σας και δικά σας»,
τόνισε µιλώντας στους µαθητές ο Σ. Τσιµπόγλου, πρό-
εδρος της ΠΕΜΕΝ, για να πάρει από τους νεολαίους
την απάντηση: «Αγώνας, ρήξη, ανατροπή, η ιστορία
γράφεται µε ανυπακοή».

Βρώµικη αποστολή ενάντια στους απεργούς

Με µια εµετική προπαγάνδα, ενιαία επεξεργασµένη
και βρώµικα διοχετευµένη, ξέχειλη από ταξικό µίσος
για τους εργαζόµενους, τους αγώνες και τα δικαιώ-
µατά τους, η κυβέρνηση, τα κόµµατα του κεφαλαίου
και τα παπαγαλάκια τους λύσσαξαν για τη 48ωρη
απεργία που κήρυξαν οι δυνάµεις του ταξικού κινήµα-
τος σε στεριά και θάλασσα, επιβεβαιώνοντας και µ’
αυτόν τον τρόπο τη δυναµική που δηµιούργησε και την
επιτυχία της.

∆ίπλα στο ΛΑ.Ο.Σ. και τη Ν∆, υποστηρικτικά στην κυ-
βέρνηση του ΠΑΣΟΚ και τους µηχανισµούς της, που
προσπάθησαν να επιβάλουν δικαστικά την απαγό-
ρευση της απεργίας των ναυτεργατών, αλλά προπά-
ντων υπηρετώντας ταξικά το συµφέρον των
εφοπλιστών, συνολικά της αστικής τάξης, ο ραδιοτη-
λεοπτικός σταθµός ΣΚΑ� και το συγκρότηµα του εφο-
πλιστή Αλαφούζου αναδείχτηκαν σε πρώτο βιολί της
ενορχηστρωµένης επίθεσης ενάντια στους απεργούς.

Οι δηµοσιογραφικές εκποµπές και τα δελτία ειδή-
σεων του σταθµού, σε τηλεόραση και ραδιόφωνο,
µετατράπηκαν σε αναµεταδότη ψευδών και συκοφα-
ντικών ειδήσεων, αισχρής προπαγάνδας, αντιδραστι-
κών εκκλήσεων στο κράτος να επιβάλει κατασταλτικά
το «νόµο και την τάξη» και - αναπόφευκτα - ασύστολου
αντικοµµουνισµού. Στο επίκεντρο αυτής της άθλιας επί-
θεσης βρέθηκε η παλικαρίσια µάχη των ναυτεργατών,
που αψήφησαν τα δικαστικά φιρµάνια και έδεσαν τα
καράβια για 48 ώρες, προκαλώντας ανατριχίλα στο
εφοπλιστικό σινάφι.

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
75 απεργιακές συγκεντρώσεις έγι-

ναν σε όλη την Ελλάδα και κάθε µια
ήταν µεγαλύτερη από κάθε άλλη
φορά, µε τα πανό να δίνουν το στίγµα
καλώντας όλους τους ανθρώπους του
µόχθου «Όχι άλλη ανοχή! Ανατροπή
της αντιλαaκής πολιτικής». Χαρακτη-
ριστικό είναι ότι στην Αθήνα όταν η κε-
φαλή της πορείας περνούσε την
Οµόνοια προς το Υπουργείο Εργασίας
η ουρά βρισκόταν ακόµα στο Σύ-
νταγµα διαλαλώντας «Ταξικά τα
µέτρα, ταξική κι η πάλη, πάµε για
ανατροπή και κοινωνία άλλη», ενώ
στον Πειραιά έγιναν συγκεντρώσεις
και τις δύο µέρες που ξεκίνησαν από
τον Σταθµό του ΗΣΑΠ και σαλπίζοντας
«Εργάτη, νέε, το ΠΑΜΕ σε καλεί. Μας
κήρυξαν τον πόλεµο, πολέµα τους κι
εσύ» διέσχισαν τους δρόµους της
πόλης καταλήγοντας στο λιµάνι, στο
πλευρό των ναυτεργατών. 

Στην πρώτη συγκέντρωση του Πει-
ραιά κεντρικός οµιλητής, ήταν ο Θα-
νάσης Ευαγγελάκης, Α‘ γραµµατέας
της ΠΕΜΕΝ, ο οποίος επισήµανε ότι οι
ναυτεργάτες µε την ταξική αλληλεγ-
γύη των δυνάµεων του ΠΑΜΕ δίνουν
απάντηση ότι «το δίκιο του αγώνα, το
δικαίωµα στην απεργία δεν κρίνεται
στις αίθουσες των αστικών δικαστη-
ρίων µε απεργοσπάστες δικηγόρους,
αλλά στους καταπέλτες των πλοίων,
σε κάθε εργασιακό χώρο, γιατί νόµος
είναι το δίκιο του εργάτη».

Αναφέρθηκε στην ολοµέτωπη επί-

θεση που αντιµετωπίζουν οι ναυτεργά-
τες και ολόκληρη η εργατική τάξη σε
βάρος του συνόλου των δικαιωµάτων
της. Ειδικά για τους ναυτεργάτες, η
επίθεση εκφράζεται και µε την άρση

του καµποτάζ, που προωθείται από την
κυβέρνηση και σηµατοδοτεί την επέ-
κταση της µαύρης ανασφάλιστης ερ-
γασίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων.
Κατήγγειλε τις δυνάµεις της υποταγής

στη ΓΣΕΕ, την ΠΝΟ, το ΕΚΠ ως «στα-
θερό σύµµαχο του κεφαλαίου, των πο-
λιτικών δυνάµεών, της ΕΕ» και
υπογράµµισε: 

«Να πιστέψουµε στο δίκιο της
τάξης µας. Εµείς αποτελούµε την κι-
νητήρια δύναµη, εµείς παράγουµε
τον πλούτο των καπιταλιστών. Το µε-
γάλο καθήκον της εργατικής τάξης
είναι η κατάκτηση της πολιτικής
εξουσίας, η κοινωνικοποίηση των βα-
σικών µέσων παραγωγής µε κεντρικό
σχεδιασµό και λαaκό έλεγχο».

Τη δεύτερη συγκέντρωση χαιρέτι-
σαν η Β. Βούλγαρη από το Μέτωπο
Αγώνα Σπουδαστών, ο Αντωνιάδης Π.
από την Γραµµατεία ΠΑΣΕΒΕ Πειραιά
και η Γ. Κονταξιδάκη από τη διοίκηση
του Σωµατείου Εµποροsπαλλήλων και
Ιδιωτικών Υπαλλήλων Πειραιά ενώ κε-
ντρικός οµιλητής ήταν ο πρόεδρος του
Συνδικάτου Μετάλλου Πειραιά Σ. Που-
λικόγιαννης.

Για πρώτη φορά συντόνισαν τα βή-
µατά τους µε τις ταξικές δυνάµεις του
ΠΑΜΕ, συµµετέχοντας µε µαζικό
µπλοκ και οι επί ένα χρόνο απλήρωτοι
εργαζόµενοι του τµήµατος τροχαίου
υλικού των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά,
εκ µέρους των οποίων ο Βασίλης Τσι-
µπίδης χαιρετίζοντας τη συγκέντρωση
κατήγγειλε την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ
για την πορεία διάλυσης του ναυπη-
γείου και τον εµπαιγµό της απέναντί
τους, ενώ ανέφερε και τις ευθύνες της
πλειοψηφίας του σωµατείου ΤΡΙΑΙΝΑ.

«Πληµµύρισε» και  τις
δυο µέρες ο Πειραιάς

Απόφαση για Απεργία 
από τη Γ.Σ. ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών

ΗΑγωνιστική Ενότητα Πλοιάρχων -
Μηχανικών της ΑΕΝ/Ασπροπύργου

καλεί τους σπουδαστές να αγωνι-
στούµε και να συµπορευτούµε στο
σπουδαστικό κίνηµα µε τις δυνάµεις
του Μ.Α.Σ (Μέτωπο Αγώνα Σπουδα-
στών), στο εργατικό κίνηµα µε τις   τα-
ξικές δυνάµεις του ΠΑΜΕ. Παλεύουµε
ενάντια στην αντιναυτεργατική-αντι-
λαrκή πολιτική των µέχρι σήµερα κυ-
βερνήσεων ΠΑΣΟΚ-Ν∆, που υπηρετεί
τα συµφέροντα των εφοπλιστών, του
κεφαλαίου, ανατρέπει κατακτήσεις και
δικαιώµατα των εργαζοµένων, υπονο-
µεύει τις σπουδές µας, το µέλλον µας.

Οι εξελίξεις που διαµορφώνο-
νται µε την ολοµέτωπη επίθεση στις κα-
τακτήσεις των εργαζοµένων σε στεριά
και θάλασσα από τις δυνάµεις του κε-
φαλαίου, υπηρετούν την ανταγωνιστι-
κότητα και την κερδοφορία του, τις
κατευθύνσεις της Ε.Ε, επιδρούν και στη
ναυτική εκπαίδευση και µετεκπαίδευση.
Τεράστιες οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικό
προσωπικό µε την πλειοψηφία τους
ωροµίσθιοι, αντίστοιχη κατάσταση σε
υλικοτεχνική κτηριακή υποδοµή, εµπό-

δια από το Α’ εκπαιδευτικό ταξίδι και σε
µεγαλύτερο βαθµό για τις γυναίκες,
διατηρείται ο αντιδραστικός – αντιδη-
µοκρατικός κανονισµός σπουδών και η
στρατιωτική δοµή για πειθαρχία και
υποταγή στις επιλογές του κεφαλαίου.

Οι εφοπλιστές σε όλες τις κατηγο-
ρίες πλοίων εντείνουν την επίθεση τους
στο σύνολο των δικαιωµάτων και κατα-
κτήσεων των ναυτεργατών, αποβάλλο-
νται οι ναυτεργάτες µε συγκροτηµένα
δικαιώµατα, οργιάζει το δουλεµπορικό
κύκλωµα, η «µαύρη» ανασφάλιστη ερ-
γασία, απειλούν µε προσφυγή στο ευ-
ρωπαrκό δικαστήριο για την άµεση
εφαρµογή του αντιναυτεργατικού ευ-
ρωπαrκού κανονισµού 3577/92, για να
µετατρέψουν όπως και στην ποντο-
πόρο ναυτιλία τις θαλάσσιες ενδοµετα-
φορές µε ναυτεργάτες χαµηλόµισθους,
ανασφάλιστους, χωρίς συγκροτηµένα
δικαιώµατα.

Με απόφαση του ευρωπαrκού δικα-
στηρίου καθορίζει ότι σε όλα τα ελλη-
νικά εµπορικά πλοία ακόµα και στη
θέση του πλοιάρχου µπορεί να εργα-
στεί υπήκοος της Ε.Ε χωρίς να     αµεί-

βεται µε βάση την ΣΣΕ, ανασφάλιστος,
χωρίς συνδικαλιστική εκπροσώπησει.

Σε αυτές τις εξελίξεις δεν µπορεί
να µείνει κανείς αδιάφορος πιστεύο-
ντας ότι το πρόβληµα του θα το λύσει
κάποιος άλλος. Μην συµβιβάζεσαι
στον εργασιακό µεσαίωνα που σου
ετοιµάζουν.

Σε αυτές τις συνθήκες µπορείς να
διαλέξεις ανάµεσα σε δύο δρόµους. Ο
πρώτος δρόµος είναι αυτός που µας
καλούν οι δυνάµεις του ΠΑΣΟΚ-Ν∆-
ΛΑΟΣ-ΣΥΡΙΖΑ, που στηρίζουν την αντι-
λαrκή πολιτική, είναι ο δρόµος της
υποταγής και της συναίνεσης. Να φορ-
τωθούµε δηλαδή εµείς τα βάρη της κρί-
σης, να δεχτούµε µια ζωή εργασιακής
«γαλέρας». Έχουν και τις δυνάµεις
τους µέσα στην ΑΕΝ όπως η ∆ΑΠ που
είναι γνήσιο φερέφωνο τους στο συνδι-
καλιστικό κίνηµα που έχει µετατρέψει
τα όργανα της σχολής σε τσιφλίκι της,
µε στόχο την υποταγή των σπουδα-
στών. Συναλλάσσονται µε την κυβέρ-
νηση, τους εφοπλιστές που
λειτουργούν ως τροχοπέδη στην ανά-
δειξη των προβληµάτων µας και στην
ανάπτυξη µαζικών αγωνιστικών κινητο-
ποιήσεων. Η καταδίκη τους να είναι κρι-
τήριο για την ψήφο µας,

Ο άλλος δρόµος είναι η στήριξη της
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ που καταδι-
κάζει την αντιλαrκή πολιτική που βάζει
ταφόπλακα στο σύνολο των δικαιωµά-
των µας, κόντρα στην µοιρολατρία, την
ηττοπάθεια, τον συµβιβασµό, για οργά-
νωση – συσπείρωση δυνάµεων, στον
δρόµο του αγώνα, µαζί µε τις ταξικές
δυνάµεις του ναυτεργατικού – εργατι-
κού κινήµατος. Μόνο µε ενισχυµένες
τις δυνάµεις της ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟ-
ΤΗΤΑΣ στις φετινές εκλογές θα µπορέ-
σουµε να αντισταθούµε από καλύτερες
θέσεις στην επίθεση που δεχόµαστε.

Έλα µαζί µας στον αγώνα για:

Αποκλειστικά ∆ηµόσια - ∆ωρεάν -
Ενιαία Ναυτική εκπαίδευση µετεκπαί-
δευση.

Αποστρατικοποίηση και εκδηµο-
κρατισµό των ακαδηµιών.

Εκσυγχρονισµό και αναβάθµιση
του επιπέδου σπουδών.

Τα ειδικά σχολεία να πραγµατο-
ποιούνται κατά την διάρκεια φοίτη-
σης.

Παροχή σίτισης και στέγασης σε
όλους τους σπουδαστές.

Αναγνώριση των διπλωµάτων µας
µε τα αντίστοιχα της στεριάς.

Μόνιµη και σταθερή δουλειά µε
πλήρη και συγκροτηµένα δικαιώµατα.

Κατοχύρωση των ακαδηµαaκών και
συνδικαλιστικών ελευθεριών.

Κατάργηση της «εναλλασσόµενης
εκπαίδευσης».

Μην συµβιβάζεσαι 
ατον εργασιακό µεσαίωνα

που σου ετοιµάζουν

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Π-Μ
ΣΤΙΣ ΑΕΝ / ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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Σήµερα υπάρχουν όλες οι
αναγκαίες υλικές προYποθέ-

σεις για µόνιµη σταθερή δου-
λειά, µειωµένο ωράριο, για
αποκλειστικά δηµόσιες και δω-
ρεάν παροχές, όπως Υγεία, µόρ-
φωση, λαXκή στέγη, πολιτισµό,
αθλητισµό, περισσότερο ελεύ-
θερο χρόνο, για µισθούς και συ-
ντάξεις που θα ανταποκρίνονται
στο ύψος των σηµερινών λαXκών
αναγκών. 

Η µόνιµη ικανοποίησή τους
απαιτεί την αλλαγή του σκοπού
της παραγωγής. Απαιτείται µια
κοινωνία όπου το κουµάντο θα
το κάνουµε εµείς στα µέσα πα-
ραγωγής, η βάση της θα είναι ο
κεντρικός σχεδιασµός µε γνώ-
µονα τη διασφάλιση της λαXκής
ευηµερίας, θα είναι ο άλλος δρό-
µος ανάπτυξης, που όλοι θα
δουλεύουν µε δικαιώµατα µε µο-
ναδικό στόχο η παραγωγή να τί-
θεται εξ ολοκλήρου στην
υπηρεσία των αναγκών µας. Μια
κοινωνία χωρίς καπιταλιστές,
χωρίς εκµετάλλευση ανθρώπου
από άνθρωπο.

Είµαστε η τάξη που παράγει
τον πλούτο, που δηµιουργεί τους
όρους για την επιστηµονική πρό-
οδο. Χωρίς τις σωµατικές και
πνευµατικές µας δυνάµεις κα-
θετί που κινείται θα πάψει να κι-
νείται. Είναι η ώρα αυτές οι
δυνάµεις να τεθούν στην υπηρε-
σία των αναγκών της εργατικής,
λαXκής οικογένειας. Θεµέλιο για
την πραγµατοποίηση αυτού του
στόχου είναι τα βασικά και συ-
γκεντρωµένα µέσα παραγωγής
να κοινωνικοποιηθούν. Εµείς να
γίνουµε οι αφέντες του πλούτου
που παράγεται.

Λάβε θέση µάχης γύρω από
την αντιµονοπωλιακή γραµµή
του ΠΑΜΕ σε συµµαχία µε τους
µικρούς εµποροβιοτέχνες, τη µι-
κροµεσαία αγροτιά.

Κάθε αναµονή, κάθε εφησυ-
χασµός δίνει στα αρπακτικά του
κεφαλαίου και όσους τα υπηρε-
τούν περισσότερα περιθώρια για
να ετοιµάσουν την επόµενη επί-
θεση στα δικαιώµατά σου. Μην
περιµένεις άλλο. Οι θυσίες που
απαιτεί η ταξική πάλη είναι πολ-
λαπλάσια λιγότερες από τις θυ-
σίες που απαιτεί η πλουτοκρατία
και θα γίνουν ακόµα λιγότερες
στο βαθµό που οι αγώνες θα γί-
νονται µαζικότεροι, πιο µαχητι-

κοί και θα αµφισβητούν την
εξουσία του κεφαλαίου.

Παραγκώνισε και περιθω-
ριοποίησε τις συνδικαλιστικές
πλειοψηφίες ΓΣΕΕ και
Α∆Ε∆Υ,  ΕΚΠ και ΠΝΟ, αυ-
τούς δηλαδή που έχουν κάνει ό,τι
περνάει από το χέρι τους, για να
υπονοµευτούν οι ταξικοί αγώνες,
για να υλοποιηθούν οι φιλοµο-
νοπωλιακές πολιτικές χωρίς
λαXκές αντιδράσεις, για να κα-
ναλιζαριστεί η συσσωρεµένη
λαXκή δυσαρέσκεια σε ανώδυνη
για την εξουσία των µονοπωλίων
κατεύθυνση.

Εγκατάλειψε µαζικά τα κόµ-
µατα του ΠΑΣΟΚ και της Ν∆
και τα κόµµατα του ευρωµονό-
δροµου. 

Συµπαρατάξου µε τη γραµµή
του Πανεργατικού Αγωνιστικού
Μετώπου για νέους µεγαλειώ-
δεις αγώνες. Αγώνες γροθιά
στην επίθεση του κεφαλαίου σε
βάρος των δικαιωµάτων της ερ-
γατικής τάξης. Αγώνες που θα
ανοίγουν δρόµους για µια άλλη
κοινωνία.

∆εν ξεκινάµε από το µηδέν.
Υπάρχει πείρα. Το τελευταίο
διάστηµα αναπτύχθηκαν αγώνες
που διαµόρφωσαν µια σθεναρή
πρωτοπορία έτοιµη για σκληρές
ταξικές αναµετρήσεις. 

Το ΠΑΜΕ συνεχώς κερδίζει
έδαφος στους ναυτεργάτες, µε
την αλληλεγγύη µέσα από τις
απεργιακές µάχες της ΠΕΜΕΝ
και του ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ σφυρη-
λατεί την ενότητα της εργατικής
τάξης. Έχει κατακτήσει ένα τε-
ράστιο κύρος και σε µεγάλο
τµήµα εργατικών, λαXκών συνει-
δήσεων έχει ενισχυθεί σηµα-
ντικά ως συνδικαλιστικός πόλος,
αντιµονοπωλιακής συσπείρω-
σης. Χωρίς καθυστέρηση, όσο
πιο πολλές εργατικές, λαXκές δυ-
νάµεις θέσουν ψυχή και σώµα
στην υπηρεσία των ταξικών
µαχών, τόσο πιο σύντοµα θα
κοπεί η ρίζα του δέντρου αυτού
του δρόµου ανάπτυξης που είναι
η αιτία των δεινών που µας τα-
λανίζουν.

Όλοι στη µάχη, 
όλοι στους δρόµους!

Καµία θυσία 
για την πλουτοκρατία!
Νόµος είναι το δίκιο 
του εργάτη!

Μήνυµα της  Ναυτεργατικής Συνδικαλιστικής Κίνησης

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2010
το χέρι της εργατικής τάξης η ανατροπή της πολιτικής του κεφαλαίου

Συνεχίζοντας τις αγωνιστικές κινητοποιή-
σεις τους οι άνεργοι ναυτεργάτες, µε

οργανωτή τα ταξικά ναυτεργατικά σωµατεία
ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ και την Επιτροπή
Ανέργων Ναυτεργατών, στις 13 Απρίλη µπλό-
καραν το οχηµαταγωγό πλοίο «ROPAX I» στο
λιµάνι της Κορίνθου. 

Με µια αιφνιδιαστική κίνηση έφραξαν τον
καταπέλτη του πλωτού - γκέτο, όπου δουλεύ-
ουν ναυτεργάτες θύµατα δουλεµπορικών γρα-
φείων, απαιτώντας οργανικές συνθέσεις µε
συγκροτηµένα εργασιακά δικαιώµατα. Μαζί
τους παρατάχτηκαν και εργαζόµενοι της στε-
ριάς που ανταποκρίθηκαν στο αγωνιστικό κά-
λεσµα που απηύθυνε το ΠΑΜΕ.

Το συγκεκριµένο πλοίο, όπως και το
«ROPAX ΙI», που εκτελεί το δροµολόγιο Κό-
ρινθος - Μπάρι Ιταλίας, ανήκει στην εταιρεία
«V SHIPS» και φέρει σηµαία Αγγλίας. Το πλή-
ρωµά του αποτελείται από 29 ναυτεργάτες
από τη Ρουµανία, χαµηλόµισθους, ανασφάλι-
στους, θύµατα δουλεµπορικών κυκλωµάτων.

Η κινητοποίηση είναι ενταγµένη στη µάχη
που έχουν ξεκινήσει οι ταξικές δυνάµεις του
ναυτεργατικού συνδικαλιστικού κινήµατος,
ενάντια στην επέκταση της µαύρης ανασφά-
λιστης εργασίας, που επιχειρούν να επιβά-
λουν οι εφοπλιστές σε όλες τις κατηγορίες
πλοίων, για την αύξηση της κερδοφορίας
τους, πετώντας στην στεριά τους ναυτεργά-
τες µε συγκροτηµένα εργασιακά δικαιώµατα
και αντικαθιστώντας τους µε ναυτεργάτες
χωρίς κανένα δικαίωµα µε όχηµα την αντι-
λαrκή πολιτική των ΠΑΣΟΚ και της Ν∆, το
«Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης»
και τους κανονισµούς της Ευρωπαrκής Ένω-
σης.

Οργανωµένο χτύπηµα στη «µαύρη εργα-
σία», που επιχειρούν να επιβάλουν εφο-

πλιστές και κυβέρνηση σε όλες τις
κατηγορίες πλοίων, µε αιχµή τα πλοία στα
λιµάνια Ηγουµενίτσας, Πάτρας και στα
κρουαζιερόπλοια, έδωσαν µε τη δυναµική
αγωνιστική κινητοποίησή τους, οι δυνάµεις
των ταξικών ναυτεργατικών σωµατείων
ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ µε την Επιτροπή
Ανέργων Ναυτεργατών, που συσπειρώνει
ήδη µεγάλο τµήµα των ανέργων.

Με τη νέα κινητοποίησή τους 6-8 Απρίλη
στο λιµάνι της Ηγουµενίτσας τα ταξικά σω-
µατεία ολοκλήρωσαν την κινητοποίηση, που
είχαν ξεκινήσει από τα τέλη του περασµένου
Μάρτη, επιβάλλοντας τη ναυτολόγηση 19
ναυτεργατών στο πλοίο «SEA TRADE» και
άλλων 12 στο πλοίο «ΠΟΛΑΡΙΣ», του εφο-
πλιστή Γ. Βεντούρη, που δροµολογούνται
στη γραµµή Ηγουµενίτσας – Ιταλίας µε κα-
θεστώς µεσαιωνικής γαλέρας όπου κυριαρ-
χούσε το δουλεµπόριο µε ναυτεργάτες
ανασφάλιστους και χαµηλόµισθους.

Οι ταξικές δυνάµεις των ναυτεργατών µε
συµπαραστάτη εργαζόµενους της στεριάς,
που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα του
ΠΑΜΕ, αποκρούοντας αποφασιστικά τις δυ-

νάµεις καταστολής που επιστρατεύτηκαν,
αλλά και τους δήθεν «αγανακτισµένους»
οδηγούς, δηλαδή τον τροµοκρατικό µηχανι-
σµό της εταιρείας, ανάγκασαν τον εφοπλι-
στή να εφαρµόσει τη ναυτεργατική
νοµοθεσία, µε οργανικές συνθέσεις µε
πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώ-
µατα. Επιπλέον αναγκάστηκε να καταβάλει
στα πληρώµατα και τα δεδου-
λευµένα δύο και τριών µηνών
που όφειλε.

Σε ανακοίνωσή της η Επι-
τροπή Ανέργων, η οποία έχει
συγκροτηθεί µε πρωτοβουλία
της αγωνιστικής παράταξης
«Ναυτεργατική Συνδικαλι-
στική Κίνηση» και των δύο
ναυτεργατικών σωµατείων, το-
νίζει ότι αυτή η οργανωµένη
αγωνιστική δράση που ήδη
«έχει φέρει άµεσα και ορατά
αποτελέσµατα για δεκάδες
ναυτεργάτες» συνεχίζεται µε
αντίστοιχες παρεµβάσεις και
σε άλλα πλοία όπου επικρα-
τούν αντίστοιχες µεσαιωνικές
εργασιακές συνθήκες.

Επέβαλαν τη ναυτολόγηση 
ανέργων ναυτεργατών

Ταξική Παρέµβαση 
στο γκέτο «ROPAX I»»

«Κίνδυνο - θάνατο» χαρακτη-
ρίζουν ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ
την πλήρη άρση του καµποτάζ κα-
ταρχήν στα πλοία της κρουαζιέ-
ρας, που µαζί µε τα υπόλοιπα
αντιλαrκά κυβερνητικά σχέδια. για
την ενίσχυσητης κερδοφορίας
του εφοπλιστικού κεφαλαίου, επι-
φέρουν ανελέητο χτύπηµα στο
σύνολο των εργασιακών δικαιω-
µάτων των ναυτεργατών όλων
των ειδικοτήτων, 

Σηµαίνοντας αγωνιστικό ξεση-
κωµό, τα δύο ταξικά σωµατεία
των ναυτεργατών καλούν όλους
τους ναυτεργάτες να δώσουν µε
αποφασιστικότητα τις νέες απερ-
γιακές µάχες, που έχουν αποφα-

σισθεί να ανοίξουν την προοπτική
της παραπέρα κλιµάκωσης.

Τα χρυσά κουτάλια του Καρα-
µανλή, η ενιαία αγορά, η σύγκλιση
των µισθών σε πανευρωπαrκό επί-
πεδο, ξεγέλασαν πολλούς και
έδωσαν περιθώρια ανοχής στιςα-
ντιλαrκές πολιτικές, που εφαρµό-
σθηκαν µέχρι σήµερα από τις
κυβερνήσεις της Ν∆ και του
ΠΑΣΟΚ. 

Στην πορεία ολοκλήρωσης
της Ευρωπαrκής Ένωσης η εργα-
τική τάξη διαπιστώνει ότι όσο
αυτή ολοκληρώνεται τόσο τα δι-
καιώµατα της τάξης µας µειώνο-
νται ραγδαία, σε αντίθεση µε τα
κέρδη της πλουτοκρατίας που
διαρκώς διογκώνονται. Κάθε ερ-
γατικό δικαίωµα µας λένε ότι είναι
βαρίδι στην ανταγωνιστικότητα. 

Επιθυµούν να φέρουν την ερ-
γατική τάξη τουλάχιστονστην προ
οκτωβριανής επανάστασης κατά-
σταση, χωρίς κοινωνική ασφά-
λιση, χωρίς συλλογική σύµβαση,
χωρίς συγκροτηµένα δικαιώµατα.
Κάθε δικαίωµα να προέρχεται από
την θέληση του θεού ή αντ’ αυτού
εργοδότη κεφαλαιοκράτη.

Τα επιχειρήµατά τους όµοια,
ξύλινα για να µη σκουριάζουν και
µεταλλικά για να τροµάζουν µε
τον θόρυβό τους, και χθες και
σήµερα και αύριο και όσο θα
υπάρχουν εκµεταλλευτές. Αντα-
γωνιστικότητα, κέρδος, µε κάθε
τρόπο και κάθε µέσο. Ο θάνατός
σου η ζωή µου. Αυτές είναι οι
αξίες, οι ελευθερίες τους. 

Μια τέτοια ελευθερία ( από τις
4 του Μάαστριχτ, που το ψήφισαν
Ν∆-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ-ΛΑΟΣ)
είναι και αυτή της κυκλοφορίας
των υπηρεσιών χωρίς εθνικούς
περιορισµούς και κοινωνικές δε-
σµεύσεις. Αυτή την ελευθερία του
κεφαλαίου που εξήγγειλε µε την
άρση του “cabotage” ο πρωθυ-
πουργός στην συνέλευση του
Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστι-
κών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) στις 21

του Απρίλη.
Γνωρίζοντας βέβαια τις κατα-

στροφικές συνέπειες, που έχει
αυτή η «ελευθερία» για τους Ναυ-
τεργάτες, …υποσχέθηκε ότι θα
ενισχύσει τους εφοπλιστές µε επι-
δοτούµενες θέσεις εργασίας!

Το ίδιο «επιχείρηµα» είχε επι-
καλεσθεί και ο ΥΕΝ της Ν∆ κ. Κε-
φαλογιάννης, το 2006, που
απάλλαξε τους εφοπλιστές της
κρουαζιέρας από τις εισφορές
στο ΝΑΤ και το 2007, που επιδό-
τησε τις εισφορές στην Ποντο-
πόρο Ναυτιλία.

Τότε το (συλλογικό όργανο
των εφοπλιστών) Ναυτιλιακό Επι-
µελητήριο είχε προτείνει και είχε

γίνει αποδεκτό από τα 15 δις δολ.
που εισρέουν σαν ναυτιλιακό συ-
νάλλαγµα να διατίθεται το 1,5 δις
δολ. για το ΝΑΤ και τα άλλα

ασφαλιστικά Ταµεία και λογαρια-
σµούς και να απαλλαγούν οι εφο-
πλιστές από τις εισφορές προς το
ΝΑΤ αλλά και από τα κατώτερα
πληρώµατα. 

Το αποτέλεσµα το ξέρουµε.
Τα πληρώµατα αφανίσθηκαν και
το ΝΑΤ παραµένει ελλειµµατικό
και ακάλυπτο. Τα ίδια επιχειρή-
µατα αναµασά σήµερα και ο πρω-
θυπουργός της κυβέρνησης του
ΠΑΣΟΚ διαβάζοντας το σκονάκι
των εφοπλιστών. 

Εποµένως, οι ναυτεργάτες
έχουν υποχρέωση να οργανώ-
σουν, να κλιµακώσουν τους αγώ-
νες τους, όµως η υπόθεση δεν
αφορά µόνο αυτούς. Είναι µία
ακόµα σκληρή αναµέτρηση µε τα
µονοπώλια και τους πολιτικούς
τους εκπροσώπους που αφορά
συνολικά την εργατική τάξη και
τις λαrκές δυνάµεις και αναδει-
κνύει το µεγάλο της καθήκον. Τη
διεκδίκηση και κατάκτηση της λαr-
κής εξουσίας που θα έχει τη δύ-
ναµη να πάρει τα καράβια από τα
χέρια των εφοπλιστών, να γίνουν
λαrκή περιουσία, στα πλαίσια της
λαrκής εξουσίας, οικονοµίας, για
ναυτιλία ενταγµένη στον κρατικό
- κοινωνικό τοµέα µεταφορών,
που θα αφορά αποκλειστικά και
µόνο τη λαrκή ευηµερία.

ΚΚίίννδδυυννοοςς  --  ΘΘάάννααττοοςς
ηη  άάρρσσηη  ττοουυ  ““CCAABBOOTTAAGGEE””  

Στα πλαίσια της πάλης ενάντια
στην επέκταση της µαύρης –

ανασφάλιστης εργασίας, που επι-
χειρούν να επιβάλλουν οι εφοπλι-
στές σε όλες τις κατηγορίες
πλοίων, άνεργοι ναυτεργάτες µε
πρωτοβουλία  ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ και Επιτροπής Ανέρ-
γων Ναυτεργατών, προχώρησαν
τη ∆ευτέρα 12 Απρίλη σε δυνα-
µική κινητοποίηση, µε στόχο το
κρουαζιερόπλοιο - πλωτό γκέτο
«ΖΕΝΙΤΗ» µπροστά στην πύλη
της Ακτής Ξαβέρη και µε συνθή-
µατα «∆ικό µας έργο η ναυτιλία
την κρίση να πληρώσει η ολιγαρ-
χία» -  «Θέλουµε δουλειά και όχι
ανεργία», απαίτησαν να ασφαλι-
στεί το κρουαζιερόπλοιο στο
ΝΑΤ, να ισχύσει η Συλλογική
Σύµβαση Εργασίας, η σύνθεση
του πληρώµατός του να καθορι-
στεί µε βάση το Π∆ 177/74, που
αφορά την οργανική σύνθεση των
επιβατηγών πλοίων και να ναυτο-
λογηθούν Έλληνες άνεργοι ναυ-
τεργάτες, δηλαδή ναυτεργάτες µε
συγκροτηµένα εργασιακά δικαιώ-
µατα.

Το συγκεκριµένο κρουαζιερό-
πλοιο έχει πλήρωµα 613 ναυτερ-
γάτες από 27 εθνικότητες, στη
συντριπτική τους πλειοψηφία χα-
µηλόµισθοι ανασφάλιστοι, που
διακινούνται µέσω δουλεµπορι-
κών γραφείων και κυκλωµάτων.
Ανήκει στην πολυεθνική εταιρεία
«Royal Carebbean». Από τις 29
Μάρτη που ξεκίνησε τα ταξίδια
του έχει ως βασικό λιµάνι τον Πει-
ραιά και επί της ουσίας αποτελεί
τον «πιλότο» για την επιβολή της
µαύρης εργασίας σε όλα τα πλοία
αυτής της κατηγορίας µε βάση τον

εκτρωµατικό κανονισµό 3577/92
της ΕυρωπαXκής Ένωσης, ο
οποίος απελευθερώνει πλήρως
την εφοπλιστική ασυδοσία.

Αυτό το πλωτό γκέτο και την
πολυεθνική έσπευσε να υπερα-
σπισθεί το υπουργείο Ναυτιλίας,
επιστρατεύοντας µία διµοιρία από
τους «Ράµπο» του Λιµενικού τους
οποίους και παρέταξε µπροστά
από τους άνεργους ναυτεργάτες
που διεκδικούσαν το δικαίωµά
τους στο µπάρκο.

Ο πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ
Σάββας Τσιµπόγλου, µιλώντας
στους ναυτεργάτες, κατήγγειλε
«την επίδειξη πυγµής, αυταρχι-
σµού και τροµοκρατίας» από το
υπουργείο και συνολικά την κυ-
βέρνηση και τόνισε:

«Αυτοί λένε ότι η ανεργία, η
µεσιτεία και το δουλεµπόριο είναι
νόµος και πολιτική της ΕυρωπαX-
κής Ένωσης και πρέπει να εφαρ-
µοστεί. Εµείς λέµε ότι νόµος είναι
το δίκιο του εργάτη και του ναυ-
τεργάτη, το δικαίωµά του να
δουλεύει µε συγκροτηµένα δικαι-
ώµατα. 

Αυτή η πολιτική αντιµετωπίζε-
ται µόνο µε οργάνωση, συσπεί-
ρωση δυνάµεων, κλιµάκωση των
αγωνιστικών κινητοποιήσεων και
των απεργιών».

Στη συνέχεια οι ναυτεργάτες
έκαναν δυναµική παρέµβαση στα
γραφεία της ΠΝΟ, απαιτώντας τη
σύγκληση της Εκτελεστικής Επι-
τροπής για να αποφασίσει απερ-
γιακές κινητοποιήσεις. Ωστόσο, οι
συνδικαλιστές µέλη της Εκτελε-
στικής, ενταγµένοι στις δυνάµεις
της υποταγής, δεν εµφανίστηκαν... 

Πλωτό γκέτο «Πλωτό γκέτο « ZENITHZENITH »»

Σε στεριά και θάλασσα η ερ-
γοδοσία, αποθρασυµένη από

την αντιλαXκή πολιτική της κυ-
βέρνησης, αρνείται να πληρώσει
τα δεδουλευµένα στους εργάτες.
Έτσι σήµερα σε 10 πλοία οι ναυ-
τεργάτες παραµένουν απλήρω-
τοι και εγκαταλειµµένοι από
τους εφοπλιστές, µε κίνδυνο η
λίστα να µεγαλώνει.

Από τον περασµένο ∆εκέµ-
βρη οι ναυτεργάτες των εγκατα-
λειµµένων, κυρίως σε ελληνικά
λιµάνια πλοίων, συσπειρωµένοι
γύρω από τα ταξικά σωµατεία
ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ
διεκδικούν τα δεδουλευµένα και
την εφαρµογή του νόµου 3816/
2010που προβλέπει την κατα-
βολή των δεδουλευµένων από το
ΝΑΤ, µε ταυτόχρονη µεταβί-
βαση προς αυτό των δικαιωµά-
των των ναυτεργατών.

Όµως η  κ. Υπ. Οι. Α. Ν. κατ’
απαίτηση των εφοπλιστών αρ-
νείται να εφαρµόσει τον νόµο,
προφασιζόµενη διάφορα γρα-
φειοκρατικά τερτίπια, γιατί αν
πληρωθούν οι ναυτεργάτες και

κλείσει το ναυτολόγιο ο εφοπλι-
στής θα πρέπει πρώτα να ξεπλη-
ρώσει το ΝΑΤ για να
ξαναλειτουργήσει το πλοίο.

Μετά από ένα διήµερο αγω-
νιστικών κινητοποιήσεων, καθι-
στική διαµαρτυρία έξω από το
ΥΕΝ και συµβολική κατάληψη
της εισόδου του ΝΑΤ την επό-
µενη µέρα, οι ναυτεργάτες κατά-

φεραν να πάρουν από 2.500
Ευρώ προκαταβολή ο καθένας
έναντι των δεδουλευµένων, για
να κάνουν Πάσχα οι οικογένειές
τους.

Ο αγώνας αυτός θα συνεχι-
σθεί µέχρι να πάρουν όλα τα δε-
δουλευµένα. Ωστόσο ακόµα και
αυτό το πρώτο αποτέλεσµα δεί-
χνει τη δύναµη της συλλογικής
οργανωµένης δράσης,        ο
µόνος δρόµος που έχουν οι ερ-
γαζόµενοι για να αναχαιτίσουν
τη βάρβαρη αντιλαXκή πολιτική
της κυβέρνησης, κόντρα στις
συµβιβασµένες πλειοψηφίες των
σωµατείων και της ΠΝΟ, του ερ-
γοδοτικού – κυβερνητικού συν-
δικαλισµού γενικότερα

Συλλογική πάλη 
για τα δεδουλευµένα

Εκδήλωση µνήµης
στον ∆ηµήτρη Τατάκη

Η Κ.Ο. Ναυτεργατών και η Πανελήνια
Ένωση Κρατουµένων Αγωνιστών (ΠΕΚΑ) Μα-
κρονήσου τιµώντας τη µνήµη του ∆ηµήτρη
Τατάκη, συνδιοργανώνουν εκδήλωση στις 5
Ιούνη 2010 και ώρα 8µ.µ. στο Αίθριο του Μου-
σείου της Μακρονήσου (Αγίων Ασωµάτων 31
- Κεραµικός, Αθήνα, τηλ. 210 3247820).

Να είµαστε όλοι εκεί, αποτίοντας φόρο
τιµής στον αδούλωτο Κοµµουνιστή ∆ηµήτρη
Τατάκη, που απέδειξε ότι δεν υπάρχουν
άπαρτα φρούρια για τους Κοµµουνιστές.

60 χρόνια πέρασαν απ’ την άνανδρη δολο-
φονία του µάρτυρα και ήρωα της Μακρονή-
σου, του Καπετάνιου ∆ηµήτρη Τατάκη.

Όµως ο Καπετάνιος δεν πέθανε και θα ζει
πάντα ανάµεσα µας, στους αγώνες µας, µες
στις καρδιές µας, µε τις υποσχέσεις µας στη
ζωή την καινούργια, όπως ζουν όσοι πεθαί-
νουν για έναν µεγάλο ιδανικό, τον σοσιαλισµό.

Στέκεται  αθάνατος ήρωας αξεπέραστος
ανάµεσα µας  σ’ όλους τους ήρωες του Ναυ-
τεργατικού κινήµατος, ανάµεσα σ’ όλους τους
µεγάλους νεκρούς του Προλεταριάτου.

Μνήµη άσβηστη θα συνοδεύει αιώνια τον
Καπετάνιο ήρωα της θρυλικής ΟΕΝΟ, κι αιώ-
νια  ντροπή κι ανάθεµα για τους δολοφόνους
του, τον φασισµό και τους εφοπλιστές.

Αιώνια η µνήµη του αθάνατου Αγωµοστή
µας οδηγεί το παράδειγµα του, στον σκληρό
κι ωραίο αγώνα µας για τα ιδανικά που αυτός
αγωνιστικέ και πέθανε. Τον δικό του δρόµο
ακολουθούµε ολόρθως όπως κι αυτός αταλά-
ντευτα ανειρήνευτα αδιάλλακτα, αγωνιστικά.

(Συνέχεια από τη σελ. 1)


