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∆ώρο της κυβέρνησης
του ΠΑΣΟΚ στους εφο-

πλιστές αποτελεί η ψήφιση,
25 Αυγούστου στη Βουλή,
του νόµου "Εκτέλεση περιη-
γητικών πλόων από πλοία
µε σηµαία τρίτων χωρών µε
αφετηρία ελληνικό λιµένα"»,
για την άρση του καµποτάζ
στην κρουαζιέρα. 

Τα διαπιστευτήριά τους
στο εφοπλιστικό κεφάλαιο
έδωσαν επίσης η Ν∆, ζητώ-
ντας νέα µέτρα ενίσχυσης
των εφοπλιστών, καθώς και
ο ΛΑ.Ο.Σ., συκοφαντώντας
για µία ακόµη φορά τον δί-
καιο και ηθικό αγώνα των
ναυτεργατών, ενώ ξεκάθαρα
υπέρ τάχθηκαν και οι βου-
λευτές  της «∆η-
µ ο κ ρ α τ ι κ ή ς
Αριστεράς», που
α π ο χ ώ ρ η σ α ν
από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Κατηγορηµα-
τικά αντίθετο το
ΚΚΕ καταψήφισε
το νοµοσχέδιο,
µε τους βουλευ-
τές του να τονί-
ζουν ότι από την
πολιτική της απε-
λευθέρωσης του
καµποτάζ οι
µόνοι κερδισµέ-
νοι θα είναι 5 µε-
γ ά λ ο ι
εφοπλιστικοί όµιλοι, που
ελέγχουν το 85% της κρουα-
ζιέρας σε παγκόσµιο επί-
πεδο, καθώς και οι µεγάλοι
ξενοδοχειακοί όµιλοι, ενώ τε-
ράστιες θα είναι οι επιπτώ-
σεις για τους ναυτεργάτες
αλλά και τους εργαζόµενους
συνολικά. 

Έντονη πολιτική κριτική
σε ΠΑΣΟΚ - Ν∆ και ΛΑ.Ο.Σ.
άσκησε στην τοποθέτησή
του και ο ναυτεργάτης βου-
λευτής του ΚΚΕ Γιώργος
Μαρίνος, τονίζοντας ότι :
«Όσο τα πλοία είναι στα
χέρια των εφοπλιστών
αυτοί καρπώνονται τα
κέρδη και ισχυροποιούν τη

δύναµή τους ενώ οξύνονται
τα προβλήµατα των ναυτερ-
γατών και χειροτερεύει η
κατάστασή τους.».

Κερκόπορτα για τη συ-
ντριβή των ναυτεργατών µε
συγκροτηµένα δικαιώµατα
από όλες τις κατηγορίες
πλοίων αποτελεί η ψήφιση
του νόµου, τονίζουν σε ανα-
κοίνωσή τους τα ναυτεργα-
τικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ και
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ και σηµειώ-
νουν ότι αποτελεί την
υλοποίηση στη ναυτιλία
(Ευρωπα}κός Κανονισµός
3577/92) της ενιαίας εσωτε-
ρικής αγοράς της ΕΕ και των
τεσσάρων ελευθεριών της
Συνθήκης του Μάαστριχτ

(κεφαλαίων, εµπορευµάτων,
υπηρεσιών και εργατικού δυ-
ναµικού) για τη µεγιστοποί-
ηση της κερδοφορίας του
κεφαλαίου, που υπερψήφι-
σαν ΠΑΣΟΚ - Ν∆ - ΣΥΝ/ΣΥ-
ΡΙΖΑ και στηρίζει ο ΛΑ.Ο.Σ.»

Χαρακτηριστική είναι πε-
ρίπτωση του «ΖΕΝΙΘ» µε ση-
µαία ΕΕ, όπου δεν τηρούνται
ούτε καν αυτοί οι εξευτελι-
στικοί όροι των διεθνών συµ-
βάσεων. 

Οι συνθήκες γαλέρας θα
επεκταθούν και στις υπόλοι-
πες κατηγορίες πλοίων.

Κατά τη συζήτηση, που
προηγήθηκε στην αρµόδια
επιτροπή της Βουλής: 

Οι εκπρόσωποι του εφο-
πλιστικού και τουριστικού
κλάδου χαρακτήρισαν θετικό
το ν/σ ζητώντας µάλιστα
ακόµα µεγαλύτερη απελευ-
θέρωση από αυτήν που επι-
χειρεί η κυβέρνηση. Το δε
ΝΕΕ παρουσίασε αυθαίρε-
τες εκτιµήσεις ότι τα οικονο-
µικά οφέλη από την άρση
του καµποτάζ θα φέρουν
έσοδα που θα ξεπεράσουν
το 1,5 δισ. ευρώ. 

Ο επικεφαλής του εργο-
δοτικού κυβερνητικού συνδι-
καλισµού της ΠΝΟ Γ. Χαλάς
καλλιέργησε αυταπάτες ότι
στο απελευθερωµένο καθε-
στώς µπορεί να υπάρξουν
ρυθµίσεις, που θα διασφαλί-

ζουν τα εργα-
σιακά και
ασφαλιστ ικά
δ ι κ α ι ώ µ α τ α
των Ελλήνων,
ζητώντας την
πρόσληψη και
Ελλήνων εργα-
ζοµένων στα
κρουαζ ιερό-
πλοια.

Ο πρόε-
δρος της
ΠΕΜΕΝ Σάβ-
βας Τσιµπό-
γ λ ο υ ,
κατέθεσε υπό-
µνηµα µε τις

θέσεις του ταξικού ναυτερ-
γατικού κινήµατος, ενώ ανα-
φερόµενος στο πόρισµα της
επιτροπής που ασχολήθηκε
µε το θέµα, έκανε λόγο για
πόρισµα προαποφασισµένο
το οποίο ήρθε προπαγανδι-
στικά να ενισχύσει τη θέση
της κυβέρνησης και της Ν∆
καθώς και των δυνάµεων
που τάσσονται υπέρ της
άρσης του καµποτάζ. 

Η απελευθέρωση, συνέ-
χισε, έχει συντρίψει τα
πλοία µε ελληνική σηµαία
και έχει εκδιώξει τους Ελλη-
νες ναυτεργάτες. 

(Αναλυτικά οι θέσεις
του τ.ν.κ. στη σελ. 3)

Ψηφίστηκε ο νόµος για την απελευθέρωση του καµποτάζ

∆ΩΡΟ της ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ στους ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ
Οι αγώνες για τα δικαιώµατα των ναυτεργατών θα συνεχιστούν 

Σε σύσκεψη, που πραγµατοποίησαν την Τε-
τάρτη 1 Σεπτέµβρη µε τη συµµετοχή εν ενερ-

γεία και συνταξιούχων ναυτεργατών, οι
δυνάµειςτης Ναυτεργατικής Συνδικαλιστικής Κί-
νησης (ΝΣΚ), τα σωµατεία ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝ-
ΣΩΝ – ΠΕΣ/ΝΑΤ, ανέδειξαν την ολοµέτωπη
επίθεση που δέχονται στα δικαιώµατα τους οι
ναυτεργάτες, οι εργαζόµενοι, αποτέλεσµα της
αντιλα}κής πολιτικής και των κατευθύνσεων του
Μνηµονίου (ν. 3845/2010), που συνυπέγραψε η
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ µε ΕΕ–ΕΚΤ–∆ΝΤ, το ψή-
φισε το ΛΑΟΣ και στηρίζουν την ουσία αυτής της
πολιτικής της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου
η Ν∆, οι δυνάµεις του οπορτουνισµού, του
ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ, οι δυνάµεις του κυβερνητικού–ερ-
γοδοτικού συνδικαλισµού.

Η «επικαιροποίηση» του Μνηµονίου περιλαµ-
βάνει νέα αντεργατικά µέτρα, µε νέες ανατροπές
σε εργασιακά – κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώ-
µατα, κατάργηση των ΣΣΕ, παραπέρα µείωση των
µισθών στον ιδιωτικό τοµέα, δραστικές περικοπές
σε Υγεία – Πρόνοια – Παιδεία, αύξηση της φορο-
λογίας σε είδη πλατιάς κατανάλωσης, νέο κύµα
ιδιωτικοποιήσεων (ΟΣΕ–ΕΥ∆ΑΠ–∆ΕΗ κ.α), ενί-
σχυση του κεφαλαίου µε φοροαπαλλαγές, επιδο-
τήσεις.

Οι υπηρέτες των εφοπλιστών, της κυβέρνη-
σης, οι δυνάµεις του κυβερνητικού – εργοδοτικού
συνδικαλισµού που αποτελούν πλειοψηφία και
στην ΠΝΟ, συνεχίζουν το βρώµικο ρόλο της συ-
ναλλαγής, υπονοµεύοντας το σύνολο των δικαιω-
µάτων µας και το µέλλον των παιδιών µας,
καλλιεργούν συγχύσεις και αυταπάτες στους ναυ-
τεργάτες µε τη θέση «τα µέτρα δεν µας πιά-
νουν». 

Με τον νόµο του Μνηµονίου (3845/2010) και
τον νέο αντιασφαλιστικό νόµο (3863/2010):

• Έγινε περικοπή των επιδοµάτων στους συ-
νταξιούχους ναυτεργάτες.

• Εφαρµόστηκε πρόσθετος φόρος (Εισφορά
Αλληλεγγύης Συνταξιούχων) από τον Ιούλιο
στους συνταξιούχους ναυτεργάτες.

• Ο κλάδος κύριας σύνταξης του ΝΑΤ εντάσ-
σεται από 01/01/2013 στον κλάδο ασφάλισης του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

• Με κοινή απόφαση των ΥΠ.ΟΙ.ΑΝ –
ΥΠ.Α.Κ.Π. θα καθοριστούν οι όροι και οι προ~πο-
θέσεις ένταξης των ήδη ασφαλισµένων, καταρ-
γείται ο 792/78 και οι διατάξεις που καθορίζουν
τα ισχύοντα όρια συνταξιοδότησης.

• ∆ιαλύεται ο Οίκος Ναύτη, λεηλατείται η πε-
ριουσία του ΝΑΤ.

Η συµβιβασµένη πλειοψηφία της ΠΝΟ υπο-
γράφει ΣΣΕ στα Μεσογειακά – Τουριστικά µε 2%,
την ίδια ώρα που ψηφίζεται η άρση του Cabotage
και αποβάλλονται οι ναυτεργάτες µε συγκροτη-
µένα δικαιώµατα από όλες τις κατηγορίες πλοίων,
µε τον εµπαιγµό να συνεχίζεται και στις διαπραγ-
µατεύσεις της ΑκτοπλοLας µε παζάρια για αυξή-
σεις κορο}δίας µεταξύ 1% και 2%.

Η  πολιτική της ανταγωνιστικότητας και κερ-
δοφορίας του κεφαλαίου δεν διστάζει να υπονο-
µεύει ακόµα και την ασφάλεια ναυτεργατών,
επιβαινόντων, πλοίων, αφού το 1992 µετέτρεψαν
τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑ σε Ανώνυµη
Εταιρεία, σήµερα µε απόφαση των οργάνων της
Ευρωπα}κής Ένωσης τον καταργούν, οµολογώ-
ντας µε τον τρόπο τους τα επικίνδυνα εγκληµα-
τικά αποτελέσµατα της πολιτικής τους. 

Το θράσος και η υποκρισία περισσεύει µε την
άµεση παρέµβαση του Νοµάρχη Πειραιά Ι. Μίχα
µε τον τίτλο «SOS για τον Ελληνικό Νηογνώ-
µονα», η αναισθησία περισσεύει όταν βυθιζό-
ντουσαν µεταξύ άλλων τα πλοία «IRON
ANTONIS», «∆ΥΣΤΟΣ», «ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ» και
έπαιρναν µαζί τους εκατοντάδες νεκρούς µε πι-
στοποιητικά του «Ε.Ν.»

Αναδεικνύεται για άλλη µία φορά η θέση των
ταξικών ναυτεργατικών σωµατείων ΠΕΜΕΝ –
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ που διεκδικούν Ελληνικό Νηογνώ-
µονα αποκλειστικά κρατικό µε εργατικό - λα}κό
έλεγχο, µη κερδοσκοπικό που θα συµβάλει στην
έρευνα και στην τεχνολογία, να προστατεύει την
ανθρώπινη ζωή στην θάλασσα και το περιβάλλον.

Η επίθεση του κεφαλαίου, κυβέρνησης, αστι-
κών κοµµάτων είναι διαρκής και εντεινόµενη και
φαίνεται στην ζωή της εργατικής τάξης οι σκλη-
ρές συνέπειες αυτών των πολιτικών  και µέτρων.

Επιβάλλεται να συνεχίσουµε στην ίδια γραµµή
σύγκρουσης µε τις δυνάµεις του κεφαλαίου, µε
καλύτερη οργάνωση και συσπείρωση δυνάµεων
για την προετοιµασία νέων αγώνων, απαιτώντας
«να µην πληρώσουµε τα βάρη της κρίσης, δεν
φταίνε οι µισθοί και οι συντάξεις των εργαζοµέ-
νων, ρήξη και ανατροπή µε την πολιτική του κε-
φαλαίου».

ΟΟρργγάάννωωσσηη  κκιι  ααγγώώννααςς  γγιιαα  ΑΑΝΝΑΑΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ  ττηηςς  ββάάρρββααρρηηςς  πποολλιιττιικκήήςς

Συνάδελφοι, Ναύτες, Λοστρόµοι, 
Μαραγκοί, Τζόβενα,

Με την Γενική Συνέλευση στις 24 Σεπτέµ-
βρη για την εκλογή εφορευτικής επιτροπής, ο
κλάδος µπαίνει τυπικά και ουσιαστικά σε πε-
ρίοδο αρχαιρεσιών.

Οι εκλογές πραγµατοποιούνται µέσα σε πε-
ρίοδο καπιταλιστικής οικονοµικής κρίσης, κυ-
βέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση, ∆ΝΤ µε το
µνηµόνιο (ν.3845/2010) σαρώνουν το µεγαλύ-
τερο µέρος των δικαιωµάτων µας, η επίθεση από
τις δυνάµεις του κεφαλαίου θα συνεχιστεί και θα
οξυνθεί ενώ ενίσχυσε παραπέρα το αντεργατικό
τους οπλοστάσιο ο νέος αντιασφαλιστικός νόµος
3863/2010.

Πρόσφατα στις 25 Αυγούστου 2010 ψήφισαν
στη βουλή και τον νόµο για την άρση του
Cabotage.

Χωρίς ανάπαυλα η κυβέρνηση µε συνεπή τα-
ξικό προσανατολισµό συνεχίζει τον πόλεµο κα-
ταρτίζοντας το χρονοδιάγραµµα και το
περιεχόµενο του νέου γύρου της αντιναυτεργα-
τικής – αντιλαϊκής επίθεσης.

Στην φαρέτρα της έχει το Μνηµόνιο, κάθε
µέρα θα επικαιροποιεί διατάξεις του και θα παίρ-
νει συµπληρωµατικά µέτρα σε βάρος των εργα-
ζοµένων για όσο διάστηµα το εργατικό κίνηµα
θα ανέχεται στις γραµµές του συνδικαλιστικές
ηγεσίες εργοδοτικού και κυβερνητικού προσα-
νατολισµού.

Ό,τι µας αρπάζει σήµερα η κυβέρνηση για
λογαριασµό των εργοδοτών το αντιλαµβάνονται
ολοένα και περισσότεροι εργαζόµενοι ότι ούτε
αυτονόητα ήταν ούτε παροχές του κεφαλαίου
προς τους εργάτες.

Ό,τι υπήρξε και υπάρχει σαν κατάκτηση ήταν
και είναι καρπός της αδιάλλακτης ταξικής πάλης
των εργατών απέναντι στην τάξη των εκµεταλ-
λευτών της.

Μέσα στους επόµενους µήνες του 2010 και
στις αρχές του 2011 η κυβέρνηση ετοιµάζει:

1) Νέο ασφαλιστικό. 2) Νόµο για την ανα-
µόρφωση του συστήµατος συλλογικών δια-
πραγµατεύσεων (κατάργηση Συλλογικών
Συµβάσεων). 3) Τροποποίηση της νοµοθεσίας
για την προστασία της εργασίας. 4) Αύξηση
των τιµολογίων της ∆ΕΗ από 40 έως 100%.
5) Άµεση µετάταξη µέσα στο 2010 πολλών
προϊόντων λαϊκής κατανάλωσης, τρόφιµα,
φάρµακα από τον χαµηλό συντελεστή 11%
στον ψηλότερο 23% κ.ά. (Συνέχεα στη σελ. 2)

(Συνέχεα στη σελ. 2)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ   ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ   ΝΑΥΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ

ΟΛΟΙ στη ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

24 Σεπτέµβρη 2010, ώρα 10 π.µ.

για την εκλογή της

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ               

αρχαιρεσιών ΠΕΝΕΝ 2010-2011

Τα αγωνιστικά ψηφοδέλτια της «Λα[-
κής Συσπείρωσης», που στηρίζει το

ΚΚΕ στις Περιφέρειες και τους δήµους
αποτελούνται από υποψήφιους γνω-
στούς στην εργατική τάξη και στα λα[κά
στρώµατα από τους αγώνες για την
υπεράσπιση των δικαιωµάτων των ερ-
γαζοµένων, την πρωτοπόρα δράση
τους στο συνδικαλιστικό κίνηµα και την
αυτοδιοίκηση.

Τους επικεφαλείς των ψηφοδελτίων
για την περιφέρεια του Πειραιά παρου-
σίασε 13 Ιούλη  στο πλαίσιο συνέντευξης
Τύπου στην αίθουσα συνελεύσεων της
ΠΕΜΕΝ, η  γραµµατέας της ΚΟ Πειραιά
και µέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, υποψήφια
δήµαρχος Πειραιά Ελπίδα Παντελάκη,
η οποία µεταξύ των άλλων τόνισε: 

∆εν είναι τυχαία η επιλογή του χώρου
που είµαστε εδώ. ∆εν είναι συµβολική η
παρουσία µας εδώ που δίνουµε τη συνέ-
ντευξη Τύπου, είναι ουσιαστική, θέλουµε
να είµαστε ανάµεσα στους ανθρώπους
που παλέψαµε το προηγούµενο διά-
στηµα µοιραστήκαµε αγωνίες και δώ-
σαµε µε επιτυχίες µάχες και το επόµενο
διάστηµα βεβαίως θα κλιµακώσουµε
ακόµα καλύτερα, ακόµα περισσότερο
την οργάνωση της πάλης απέναντι στη
βάρβαρη αντιλα}κή πολιτική.

Η µάχη των τοπικών και περιφερει-
ακών εκλογών, πραγµατοποιείται σε
συνθήκες γενικευµένης αντεργατικής
επίθεσης.

Συγκρούονται οι δύο δρόµοι ανάπτυ-
ξης και σαν παράδειγµα έφερε τον Πει-
ραιά, που από τη µια πλευρά θερίζει η
ακρίβεια, σπάει κόκαλα η ανεργία, πλη-
θαίνουν τα λουκέτα στους αυτοαπασχο-
λούµενους και µικρούς ΕΒΕ, υπάρχουν
τεράστιες ελλείψεις σε υποδοµές Υγείας
- Πρόνοιας, Εκπαίδευσης, παιδικών -
βρεφικών σταθµών, ελεύθερους χώρους
και από την άλλη το αναπτυξιακό σχέδιο
του ΟΛΠ ΑΕ 2010-2020, που έχει κριτή-
ριο το κέρδος των καπιταλιστών, που
ρουφάνε το αίµα του λαού µας.

Αναφερόµενη στη νέα διοικητική
δοµή «Καλλικράτης», µεταξύ άλλων υπο-
γράµµισε πως «αναζητεί αιρετούς» κυ-
µατοθραύστες του λα}κού - ταξικού
κινήµατος, αναζητεί πρωταγωνιστές -
συµπαίκτες των µονοπωλιακών συµφε-
ρόντων, για να χειραγωγούν το λαό, να
τσακίζουν δικαιώµατα, να πλήττουν το
φρόνηµα και την περηφάνια των εργα-
ζοµένων.

Απαντάµε, µε “Λα[κή Συσπείρωση”
για την αντεπίθεση: 

Γιατί είναι η αξιόπιστη - φερέγγυα
επιλογή για τα λα}κά συµφέροντα, γιατί
οργανώνει την κλιµάκωση της πάλης για

την αντεπίθεση, φωτίζει την προοπτική
της λα}κής εξουσίας.

Γιατί οι επικεφαλής και οι υποψήφιοι
των ψηφοδελτίων µας εκφράζουµε τη
διαφορετική προσέγγιση για την πολι-
τική που εκπέµπει ανιδιοτέλεια και στρά-
τευση. Εκφράζουµε τη συλλογικότητα
της παράταξης.

Γιατί στηριζόµαστε από το ΚΚΕ και
γι’ αυτό είµαστε εγγύηση υπεράσπισης
των λα}κών συµφερόντων.

Γιατί έχουµε δείξει δείγµατα γραφής
στα Νοµαρχιακά και τα ∆ηµοτικά Συµ-
βούλια, στο ∆ήµο Νίκαιας, µέσα στην
πάλη, στους τόπους δουλειάς και κατοι-
κίας. 

Συµπορευόµαστε µε το ΠΑΜΕ για
να γίνει το ταξικό εργατικό κίνηµα
πληµµυρίδα που θα τους ανατρέψει. ∆ε
ζητούµε ανάθεση της εµπιστοσύνης,
αλλά τη συµµετοχή των εργαζοµένων
στον αγώνα για την ανατροπή της
εξουσίας των µονοπωλίων.
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ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

ΜΑΡΙΝΟΣ Γιώργος, Ασυρ-
µατιστής, υποψήφιος περι-
φερειάρχης Αν. Στερεάς και
Ευβοίας.
ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
Γιάννης, Πρόεδρος του
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, υποψήφιος
αντιπεριφερειάρχης Πειραιά.
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
Αβραάµ, Πλοίαρχος, υπο-
ψήφιος αντιπεριφερειάρχης
Ιθάκης.
ΦΛΥΤΖΑΝΗΣ Νίκος, Θαλα-
µηπόλος, υποψήφιος δήµαρ-
χος Φούρνων.
Αρκετοί, επίσης, ναυτεργάτες
πρόκειται να συµµετέχουν
στα ψηφοδέλτια της «ΛΑΪ-
ΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ».

Έτοιµοι να «κατασπαράξουν» τα
εναποµείναντα εργασιακά δικαιώ-

µατα των ναυτεργατών είναι οι εφο-
πλιστές, των οποίων η επιθετικότητα,
που τροφοδοτείται από την η αντι-
λα}κή πολιτική, έχει φτάσει πια στο
εξωφρενικό σηµείο να αφήνουν απλή-
ρωτους εκατοντάδες ναυτεργάτες,
που φτύνουν αίµα για να λειτουργούν
τα σαπιοκάραβα των εφοπλιστών. Τη
σηµαία της επίθεσης του εφοπλιστικού
κεφαλαίου έχει σηκώσει η εταιρεία
HSW.

Συγκεκριµένα η εταιρεία, παραβιά-
ζοντας κατάφωρα τη ΣΣΕ, δεν κατέ-
βαλε στο πλήρωµα το επίδοµα
«άγονης γραµµής», τις αµοιβές από τα
εξπρές δροµολόγια και τις υπερωρίες.
Μόλις έγινε η σχετική καταγγελία από
ναυτεργάτες του πληρώµατος, αµέ-
σως κινητοποιήθηκαν τα ταξικά ναυ-
τεργατικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ –
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ και ο «Αγωνιστικός Συν-
δυασµός Ναυτών» (ΑΣΝ). 

Το µεγαλύτερο πρόβληµα από
όλες τις ειδικότητες αντιµετώπιζαν οι
ναύτες, 16 από τους οποίους µπήκαν
µπροστά στη µάχη, προειδοποιώντας
µε επίσχεση εργασίας και ακινητοποί-
ηση του πλοίου αν δεν καταβάλλονταν
τα δεδουλευµένα.

Η αγωνιστική συσπείρωση των ναυ-
τεργατών µε τις ταξικές δυνάµεις, τα
σωµατεία ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ και
τον «ΑΣΝ», επέβαλε την εφαρµογή της
Συλλογικής Σύµβασης ΑκτοπλοLας στο
Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο «ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ»

και την Τετάρτη 29 Ιούλη το απόγευµα
ανάγκασε την πλοιοκτήτρια HSW να
πληρώσει µέχρι δεκάρας τα όσα
όφειλε.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η πλειοψη-
φία της διοίκησης της Ένωσης Ναυ-
τών (ΠΕΝΕΝ) και ο πρόεδρός της Αντ.
Νταλακογιώργος, εκπρόσωπος της
«Αυτόνοµης Παρέµβασης», απουσίαζε
και από αυτή τη µάχη επιδεικτικά, για
να δείξει για πολλοστή φορά τους δε-
σµούς εξάρτησης που έχει µε το εφο-
πλιστικό κεφάλαιο, ότι είναι από τους
στυλοβάτες της βάρβαρης αντιλα}κής
πολιτικής, αλλά και την ανάγκη ότι
αυτή η πλειοψηφία πρέπει να αποµο-
νωθεί από τον κλάδο.

Η κινητοποίηση των ναυτεργατών
του «ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ» ανέδειξε
ακόµα τα εξαντλητικά ωράρια και την
παραβίαση της ∆ιεθνούς Σύµβασης
180 που καθορίζει το χρόνο εργασίας
και ανάπαυσης των πληρωµάτων. Το
γεγονός ότι το πλήρωµα δεν προλα-
βαίνει να ξεκουραστεί από τα απανωτά
δροµολόγια για παράδειγµα το πλοίο
κατέπλευσε χτες στις 6.30 το από-
γευµα στο λιµάνι του Πειραιά προερ-
χόµενο από Σάµο και απέπλευσε ξανά
µετά από τρεις ώρες αποδεικνύει ότι
υπάρχουν κενά στην οργανική σύν-
θεση που πρέπει να καλυφθούν, ενώ
όπως αναφέρει η ∆Σ 180 η παραβίαση
των ωραρίων (µέχρι 72 ώρες δουλειά
την εβδοµάδα) είναι ένας από τους κύ-
ριους παράγοντες σοβαρών ναυτικών
ατυχηµάτων.

«ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ»
Η κινητοποίηση ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - «ΑΣΝ» 

ανάγκασε την εταιρεία «HSW» να πληρώσει
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Η παρέµβαση του προέδρου
της ΠΕΜΕΝ Σάββα

Τσιµπόγλου στη σύσκεψη
της ΝΣΚ για την

οικονοµική καπιταλιστική
κρίση και τους

αγώνες των ναυτεργατών
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Το Σάββατο 17 Ιούλη
2010 έφυγε από κοντά µας ο
παλαίµαχος αγωνιστής του
ταξικού ναυτεργατικού κινή-
µατος Παναγής Τζωρτζά-
τος. Η κηδεία του έγινε την
Κυριακή 18 Ιούλη στα ∆ειλι-
νάτα της Κεφαλονιάς, όπου
γεννήθηκε το 1936. Στην κη-
δεία του παρευρέθηκε αντι-
προσωπεία του ΚΚΕ. Ο
σ/φος Παναγής γράφτηκε
στην ιστορία σαν ο πρώτος
Πρόεδρος στη νέα ταξική
πορεία του «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ»,
που ξεκίνησε τo 1986 µετά
το γκρέµισµα του χουντικού
κατεστηµένου και την ορι-
στική καταδίκη του εργοδοτι-
κού – κυβερνητικού

συνδικαλισµού από τους
Θερµαστολαδάδες. Το 1987
οργανώθηκε στο κόµµα της
εργατικής τάξης, το ΚΚΕ,
µέλος του οποίου παρέµεινε
µέχρι τον θάνατό του. Στην
πορεία της οργανωµένης τα-
ξικής πάλης διδάχτηκε τη
σηµασία της οργανωµένης
ταξικής πάλης και δίδαξε µε
σεµνότητα αγωνιστικό ήθος
και αξιοπρέπεια.

Οι παλιότεροι θα τον θυ-
µούνται για την συνέπεια και
την αποφασιστικότητα, µε
την οποία υπηρέτησε τον δί-
καιο αγώνα των ναυτεργα-
τών και οι νεότεροι καλό θα
είναι να µαθαίνουν για τους
παλιότερους αγωνιστές, που
µε το πέρασµά τους άνοιξαν
δρόµους, όπου πορεύεται
το σηµερινό ταξικό ναυτερ-
γατικό κίνηµα και η νέα βάρ-
δια καλείται από τις εξελίξεις
να σηκώσει τη σηµαία του
αγώνα στα ύψη.

Οι διοικήσεις των σωµα-
τείων ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝ-
ΣΩΝ - ΠΕΣ-ΝΑΤ, η
Γραµµατεία της ΝΣΚ και η
Συντακτική Επιτροπή της «Ν»
εκφράζουν στην οικογένεια
του αείµνηστου σ/φου τα
θερµά τους συλλυπητήρια.

ΠΑΝΑΓΗΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ
∆ίδαξε και διδάχτηκε

Απλήρωτοι και εγκαταλειµµένοι στο λιµάνι του Ηρα-
κλείου έµειναν οι ναυτεργάτες, µέλη του πληρώµατος

του πλοίου «GOLDEN PRINCESS», ιδιοκτησίας Παναγιω-
τόπουλου, µετά από συντηρητική κατάσχεση που έγινε στο
πλοίο, τον ταξιδιωτικό πράκτορα «Παπακαλιάτη» και µετό-
χου της εταιρείας για οικονοµική διαφορά µε τον εφοπλι-
στή.Οι πάνω από 30 ναυτεργάτες έκαναν κατάληψη στο
πλοίο και στις 26 - 27 Ιούλη πραγµατοποίησαν, µαζί µε το
ΠΑΜΕ, πορεία διαµαρτυρίας από το καράβι στο Κ.Λ. Ηρα-
κλείου και στη συνέχεια στα γραφεία της πρακτορεύου-
σας εταιρείας, ο εκπρόσωπος της οποίας πέταξε το
«µπαλάκι» στον πλοιοκτήτη, ενώ στην πραγµατικότητα ευ-
θύνη φέρουν και οι δύο, αφού το 70% ανήκει στον ιδιο-
κτήτη και το 30% στον πράκτορα.

Σε απελπιστική κατάσταση, δεκαεπτά µήνες απλήρωτοι
και εγκλωβισµένοι πάνω στο κατασχεµένο Ο/Γ πλοίο «ΝΙ-
ΚΟΛΑΣ Α» του Γ. Αγούδηµου, που τους έχει εγκαταλείψει
στη Σαφάγκα της Αιγύπτου λόγω οικονοµικής διαφοράς
του πλοιοκτήτη µε τους ναυλωτές, συνεχίζουν να βρίσκο-
νται ο Έλληνας πλοίαρχος και 6 Αιγύπτιοι ναυτεργάτες.

Ο εφοπλιστής Γ. Αγούδηµος, που το 2002 κατηύθυνε
τις δυνάµεις καταστολής στο αιµατοκύλισµα των απεργών
ναυτεργατών από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, εγκατέλειψε
απλήρωτους εκατοντάδες ναυτεργάτες και υπαλλήλους
της εταιρείας του, όταν τα πλοία του κατασχέθηκαν για
χρέη προς τον ΟΛΠ, το ΝΑΤ και ιδιώτες, ενώ ο ίδιος έχει
εξαφανιστεί. 

Οι επιστολές που έστειλε η σύζυγος του πλοιάρχου
προς την υπουργό, την κ. Λούκα Κατσέλη, ζητώντας βοή-
θεια, που άλλωστε είναι υποχρεωµένη να προσφέρει η κυ-
βέρνηση, δεν έφεραν κανένα αποτέλεσµα, γιατί η πολιτική
και της σηµερινής και των προηγούµενων κυβερνήσεων
είναι προσανατολισµένη στην εξυπηρέτηση των συµφερό-
ντων των εφοπλιστών και για τον σκοπό αυτό δεν διστάζει
να καλύπτει την εφοπλιστική ασυδοσία.

Για τον σκοπό αυτό, επίσης, η κυβέρνηση δεν έχει προ-
χωρήσει µέχρι τώρα στην εφαρµογή της νοµοθετικής ρύθ-
µισης, που έγινε µε την πίεση των ταξικών σωµατείων
ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, για την προστασία των εγκατα-
λειµµένων ναυτεργατών και σε ελληνικά λιµάνια. 

ΑΑππλλήήρρωωττοοιι  κκααιι  εεγγκκααττααλλεειιµµµµέέννοοιι  σστταα  

««GGOOLLDDEENN PPRRIINNCCEESSSS»»  κκααιι  ««ΝΝΙΙΚΚΟΟΛΛΑΑΣΣ  ΑΑ»»  

Με µια πραξικοπη-
µατική και αντι-

λα}κή απόφαση
(5002/21-6-2010) που
πήρε η κυβερνητική
πλειοψηφία του ∆.Σ. του Οίκου
Ναύτου, παρά την κατηγορηµατική
αντίρρηση των εκπροσώπων των
ναυτεργατών στο ∆.Σ. του Ο.Ν., επι-
φέρει σοβαρές ανατροπές στην πε-
ρίθαλψη των ασφαλισµένων
ναυτεργατών ξεκινώντας από την
κατάργηση της ελεύθερης επιλογής
γιατρού. 

Η εισήγηση που παρουσίασε για
το θέµα αυτό η νέα πρόεδρος κ. Μ.
∆ίπλα µε τον παραπλανητικό τίτλο
«Οικογενειακός Γιατρός», σε καµιά
περίπτωση δεν αποτελεί προ}όν µε-
λέτης, αφού αυτή έγινε µέσα σε
έναν µόλις µήνα από την ανάληψη
των καθηκόντων της, χωρίς κανέναν
διάλογο µε τα ναυτεργατικά σωµα-
τεία και τις συνταξιουχικές ενώσεις,
που εκπροσωπούν του ασφαλισµέ-
νους του Οίκου Ναύτου. 

Είναι µια ακόµα απόφαση που
εντάσσεται στην κατεύθυνση διάλυ-
σης του Οίκου Ναύτου και την
ένταξη των ασφαλισµένων ναυτερ-
γατών στο νέο υποβαθµισµένο ΕΣΥ,
όπως προβλέπεται από το επαίσχυ-
ντο µνηµόνιο της κυβέρνησης µε
την «τρόικα» των ιµπεριαλιστικών
οργανισµών ∆ΝΤ-ΕΕ-ΕΚΤ (νόµος
3845/2010, άρθρο 2 παρ. 1β, εδά-
φιο 3) και υλοποιείται µε το άρθρο
31 του αντιασφαλιστικού νόµου
3863/2010, που σε συνδυασµό µε
την Ηλεκτρονική Κάρτα Υγείας, τη
Λίστα Φαρµάκων, το προωθούµενο
νοµοσχέδιο για ολοήµερη λειτουρ-
γία των δηµόσιων νοσοκοµείων και
τον «Καλλικράτη», επιφέρει δραµα-
τικές ανατροπές στα δικαιώµατα

των λα}κών στρωµάτων σε Υγεία –
Πρόνοια.

Πρόκειται για µέτρα παραπέρα
εµπορευµατοποίησης της Υγείας -
Πρόνοιας, ενίσχυσης της λειτουρ-
γίας των δηµόσιων νοσοκοµείων και
υπηρεσιών πρόνοιας ως επιχειρή-
σεις, περικοπής παροχών από τα
ασφαλιστικά ταµεία, επέκτασης της
δράσης του ιδιωτικού τοµέα και
ανατροπής των δικαιωµάτων των
υγειονοµικών. Ενδεικτικό για τα
δεινά που επιφυλάσσουν αυτά τα
αντιλα}κά µέτρα και για τους ασφα-
λισµένους του Οίκου Ναύτου απο-
τελεί το κόψιµο πάνω από 100
εκατοµµυρίων Ευρώ, που παρακρα-

τήθηκαν από τα δικαιούµενα «δω-
δεκατηµόρια» του Οίκου Ναύτου
για το Α΄ εξάµηνο του 2010.

Η αρνητική αυτή εξέλιξη στην
Υγεία - Πρόνοια, µαζί µε την κλοπή
των επιδοµάτων Άδειας - ∆.Χ. - ∆.Π.
και το χαράτσι του «ΛΑΦΚΑ» στις
συντάξεις του ΝΑΤ, εκθέτει ανεπα-
νόρθωτα και τα παπαγαλάκια του
εργοδοτικού – κυβερνητικού συνδι-
καλισµού της ΠΝΟ και των συνταξι-
ουχικών ενώσεων, που συνεχίζουν

να διαδίδουν ότι οι ναυ-
τεργάτες εξαιρούνται -
τάχα- από τα βάρβαρα
αντιλα}κά µέτρα, που
όλα δείχνουν ότι θα

έχουν και συνέχεια.
Θυµίζουµε στους υπεύθυνους

ότι ανάλογη απόπειρα κατάργησης
της ελεύθερης επιλογής γιατρού
στον Οίκο Ναύτου είχε γίνει από την
κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και το 1995,
αλλά προσέκρουσε στην καθολική
αντίθεση των ναυτεργατών και των
συνταξιούχων. Να είναι σίγουροι,
λοιπόν, αυτοί που προωθούν την
επικίνδυνα αντιλα}κή πολιτική και
στον χώρο της Υγείας-Πρόνοιας,
ότι δεν πρόκειται να µείνουν σε
χλωρό κλαρί και µάλιστα τώρα που
η γενικευµένη επίθεση στο εισό-
δηµα της λα}κής οικογένειας έχει

συσσωρεύσει αγανάκτηση
µεγατόνων.

Καλούµε τους συνταξι-
ούχους, τους ναυτεργάτες,
συσπειρωµένοι στα ταξικά
σωµατεία ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΠΡΝ - ΠΕΣ-
ΝΑΤ, µαζί µε τους
εργαζόµενους στην Υγεία,
το ΠΑΜΕ, να ορθώσουµε
τείχος αντίστασης και σε
αυτό το µέτωπο και να πε-
ράσουµε στην αντεπίθεση

ενάντια στην άγρια αντιλα}κή πολι-
τική κυβέρνησης – ΕΕ – ∆ΝΤ και των
δυνάµεων που θέλουν να µας πισω-
γυρίσουν στον εργασιακό κοινωνικό
µεσαίωνα.

ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ        
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ 
ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΕ ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ
«∆ούρειος Ίππος» για την διάλυση του 
Οίκου Ναύτου ο Οικογενειακός Γιατρός ΟΧΙ στην κατάργηση των

Μεικτών Επιτροπών Ελέγχου

Το ΠΑΜΕ καταγγέλλει την κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ για το νέο χτύπηµα σε µια κατάκτηση
των εργαζοµένων όπως είναι οι Μεικτές Επι-
τροπές Ελέγχου για την τήρηση των µέτρων Υγι-
εινής και Ασφάλειας στους τόπους δουλειάς.
Η κατάργηση των επιτροπών αυτών περιέχεται
στο άρθρο 8 του προσχεδίου νόµου του υπουρ-
γείου Εργασίας. Στο σχετικό άρθρο προβλέπε-
ται: «Το άρθρο 19 του Ν. 1767/1998 όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει και κάθε άλλη διάταξη
που προβλέπει τη λειτουργία Μεικτών Επιτρο-
πών Ελέγχου σε οικοδοµές και εργοταξιακά
έργα στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Πειραιά
- ∆ραπετσώνας - Κερατσινίου - Περάµατος - Σα-
λαµίνος καταργείται».
Οπως αναφέρει το ΠΑΜΕ σε ανακοίνωσή του:
«Το προσχέδιο νόµου, που κατατέθηκε πριν
λίγες µέρες στη Βουλή και προβλέπει την κα-
τάργηση των επιτροπών, ανοίγει ουσιαστικά το
δρόµο για περισσότερες δολοφονίες εργατών
στους χώρους δουλειάς. Στους κλάδους οικο-
δοµών - µετάλλου - ναυπηγοεπισκευαστικής
ζώνης µε λυµένα τα χέρια των εργοδοτών, το
αίµα των εργαζοµένων θα συνεχίσει να ρέει
άφθονο. Η απάντηση στην κυβέρνηση και τους
συµµάχους της πρέπει να δοθεί µε αποφασι-
στική καταδίκη της νέας αυτής αντεργατικής
ρύθµισης, µε οργάνωση και απαίτηση για την
εφαρµογή των µέτρων προστασίας σε κάθε
χώρο δουλειάς, µε µαζική εγκατάλειψη των κοµ-
µάτων του µνηµονίου και των ευρωµονόδρο-
µων, µε συσπείρωση και δράση µε το ΠΑΜΕ».

ΝΑΥΤΙΚΑ “ΑΤΥΧΜΑΤΑ”

Η οικονοµική κρίση φέρνει
στην επιφάνεια τη σαπίλα του κα-
πιταλιστικού τρόπου παραγωγής.
Εκθέτει τις δυνάµεις που τον υπη-
ρετούν. ∆οκιµάζει τα όρια και τις
αντοχές του συστήµατος. ∆εν µπο-
ρούν να αποφύγουν το θεµελιώδες,
ποια είναι η αιτία της οικονοµικής
κρίσης του καπιταλιστικού τρόπου
παραγωγής. ∆εν µπορούν να αντι-
παρατεθούν βάσιµα στην αιτιολό-
γηση των ταξικών δυνάµεων στο
εργατικό κίνηµα, ότι είναι κρίση
υπερπαραγωγής, που αυτή γεννιέ-
ται από την αύξηση του βαθµού εκ-
µετάλλευσης από τους καπιταλιστές
σε βάρος της εργατικής τάξης, αυτή
του απλήρωτου χρόνου εργασίας,
δηλαδή απόσπαση µεγαλύτερου
τµήµατος υπεραξίας.Αυτή η θεµε-

λιώδης αρχή του
εκµεταλλευτικού
τρόπου παραγω-
γής καθορίζει
δυο βασικές τά-
ξεις, που είναι σε
α σ υ µ β ί β α σ τ η
αντίθεση, την βα-
σική αντίθεση κε-
φαλαίου και
εργασίας, που
προσδιορίζει τις
δυο τάξεις, την
εργατική τάξη
και την αστική

τάξη. Οι εκπρόσωποι της αστικής
και της µικροαστικής τάξης, αυτή
την αναµφισβήτητη αλήθεια προ-
σπαθούν να την συσκοτίσουν, καλ-
λιεργώντας ιδεολογήµατα στις
γραµµές του εργατικού κινήµατος
και των µη προλεταριακών στοι-
χείων του εργαζόµενου λαού.

-1) Προσπαθούν να αποδείξουν
ότι κεφάλαιο και εργασία είναι κοι-
νωνικοί εταίροι, ότι το καλό του κε-
φαλαίου ενισχύοντας την
ανταγωνιστικότητα είναι και καλό
των δυνάµεων της εργασίας.  Αρ-
νούνται την πραγµατικότητα, ιδιαί-
τερα σε συνθήκες οικονοµικής
κρίσης, αφοπλίζοντας το εργατικό
κίνηµα και οπλίζοντας του κεφά-
λαιο, ιδιαίτερα το µονοπωλιακό κε-
φάλαιο για να εκδηλώσει µε
µεγαλύτερη βιαιότητα την επιθετι-
κότητά του σε συνθήκες όξυνσης
του ενδοκπιταλιστικού ανταγωνι-

σµού σε βάρος της εργατικής τάξης.
Είναι επικίνδυνοι οι φορείς αυτών
των αντιλήψεων, για τα πλατιά
λα<κά στρώµατα.

-2) Ο πυρήνας που εκπροσωπεί
τα συµφέροντα του κεφαλαίου δεν
διστάζει τον εµφύλιο της αστικής
τάξης, που εκφράζεται στους κόλ-
πους της µέσα από έναν ανελέητο
ανταγωνισµό µέχρι την τελική εξό-
ντωση του ανταγωνιστή καπιταλι-
στή να τον µετατρέψει σε πόλεµο
µέσα στους λαούς. Όχηµα ιδεολο-
γικό είναι ο εθνικός, θρησκευτικός
φανατισµός, για τη συγκέντρωση
δυνάµεων µέσα από τη διαίρεση
και τον φανατισµό των λαών, για να
επιβληθούν οι αντιµαχόµενοι, που
παίρνει τη µορφή και την πολιτική
έκφραση του εθνικισµού ή σοβινι-
σµού, του φασισµού.

-3) Στις πρόσφατες απεργιακές
κινητοποιήσεις από την εκλογή της
κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, 4 Οκτώ-
βρη 2009, η ΠΕΜΕΝ και ο ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ µε τις δυνάµεις του
ΠΑΜΕ πραγµατοποίησαν 14 απερ-
γίες. Το πολιτικό προσωπικό που
υπηρετεί τα συµφέροντα του κεφα-
λαίου, οργάνωσαν, στήριξαν µια
πρωτόγνωρη προπαγανδιστική εκ-
στρατεία σε βάρος του πολιτικού
φορέα της εργατικής τάξης, το
ΚΚΕ και την ΚΝΕ. ∆εν µάσησαν τα
λόγια τους, δεν δίστασαν να βάλουν
σε κίνηση τον κρατικό µηχανισµό
και την επιρροή που έχουν, προω-
θώντας απροκάλυπτα µε τον πιο
επίσηµο τρόπο την απεργοσπασία.
Ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου
και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Πεταλωτής αλλά κ.α. πολιτικοί
αστέρες, του ΛΑ.Ο.Σ. µε τους ηγέ-
τες τους, καλώντας δηµόσια να κα-
τέβουν στο λιµάνι να ταξιδέψουν οι
επιβάτες και οι ναυτεργάτες να
σταµατήσουν την απεργία.

Ο κοινωνικός αυτοµατισµός και
αυτοί που τον οργάνωναν ναυάγη-
σαν και δεν βρήκαν αποδέκτες τα
µεγαλεπήβολα σχέδιά τους. Οι
απεργίες πραγµατοποιήθηκαν και
οι πολιτικές δυνάµεις σε βάρος το
ταξικού ναυτεργατικού κινήµατος
εκτέθηκαν πολιτικά. Αυτή είναι τε-
ράστια πείρα για τους ναυτεργάτες,
για το εργατικό κίνηµα είναι παρα-
καταθήκη για την οργάνωση νέων
αγώνων. Υπογραµµίζει την βάση
της οργάνωσης σε ποια βάση οργα-
νωνόµαστε, τις µορφές και το πε-
ριεχόµενο του αγώνα που πρέπει
να αντιστοιχηθεί µε την οξύτητα της
επίθεσης, που δέχεται η εργατική
λα<κή οικογένεια. Με στόχο τη
λα<κή εξουσία, που θα επιβάλει τη
λα<κή οικονοµία.

(Συνέχεα από τη σελ. 1)

Οργάνωση κι αγώνας για ΑΝΑΤΡΟΠΗ της βάρβαρης πολιτικής

Στη σύσκεψη αποφασίσθηκε
η ανάληψη πρωτοβουλιών δρά-
σης από τις δυνάµεις της «Ναυ-
τεργατικής Συνδικαλιστικής
Κίνησης» και τα ταξικά ναυτερ-
γατικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ, σε πλοία, τα λιµάνια
και στέκια ναυτεργατών και
ανέργων, για συγκρότηση επι-
τροπών αγώνα µέσα και έξω
από τα καράβια, συµβολή στη
δηµιουργία αγωνιστικών επιτρο-
πών στα νησιά, συσπείρωση µε
τους εργαζόµενους της στε-
ριάς, ενίσχυση του ταξικού
πόλου, των δυνάµεων του
ΠΑΜΕ, στο ναυτεργατικό κί-
νηµα.

Ο γραµµατέας της ΝΣΚ και
Α' γραµµατέας της ΠΕΜΕΝ Θα-
νάσης Ευαγγελάκης τόνισε πως
«µε τη λήξη της θερινής περιό-
δου θα διογκωθεί η εξαθλίωση,
µε ναυτεργάτες που δε θα µπο-
ρούν να ανταποκριθούν ούτε
στα ελάχιστα αναγκαία της επι-
βίωσης. Από τώρα χρειάζεται
καλύτερη οργάνωση και ενηµέ-
ρωση των ναυτεργατών για την
ανάγκη της συµµετοχής στη συ-

γκρότηση αγωνιστικών, λα}κών
επιτροπών που θα προωθούν
κάθε µορφή δράσης, απαιτώ-
ντας να µην πληρώσουµε τα
βάρη της κρίσης».

Ο πρόεδρος του ΣΤΕΦΕΝ-
ΣΩΝ Γιάννης Μανουσογιαννά-
κης, υποψήφιος
αντιπεριφερειάρχης Πειραιά µε
τη «Λα[κή Συσπείρωση», κά-
λεσε τους ναυτεργάτες µε την
ψήφο τους στη «Λα}κή Συσπεί-
ρωση» στις εκλογές και τη
δράση τους µε τις ταξικές δυνά-
µεις να συµβάλουν σε θετικές
διεργασίες, για την ανασύνταξη
του κινήµατος.

Τέλος, ο αντιπρόεδρος της
ΠΕΣ-ΝΑΤ Γιώργος Παπαγεωρ-
γίου κάλεσε τους συνταξιού-
χους νε βρεθούν όχι απλά δίπλα
αλλά µπροστά στους αγώνες
των ναυτεργατών. 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΗ «Ν»

Τα µέλη και οι υποστηρι-
χτές των Εργατικών Συνδέ-
σµων Αυστραλίας
«ΣΩΚΡΑΤΗΣ» Νιούκαστλ και
«ΑΤΛΑΣ» Σίδνεϋ, στέλνουν
στην εφηµερίδα «Ναυτεργα-
τική» 2000 $ Αυστραλίας ή
1359 € για ενίσχυση του αγώνα
των ναυτεργατών και γενικά
όλων των εργαζοµένων.

Παπαγεωργίου Γιώργος,  
στη µνήµη Π. Τζωρτζάτου 90 €
Παππάς Θωµάς 40 €
Πρωτόπαππας Ιάκωβος      20 €
Ραυτόπουλος Σπύρος         30 €
Στοϊκίδης Μιχάλης            10 €  

Η ύλη του παρόντος 
φύλλου έκλεισε  
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Συνάδελφοι Ναύτες,
Όλα αυτά τα µέτρα εφαρµόστηκαν ή θα εφαρµο-

στούν και στον χώρο µας. Μέσα σε λίγους µήνες από
την φορολογία, την αύξηση του τιµάριθµου έχουµε
χάσει από την αγοραστική δύναµη του µισθού µας
πάνω από 15%. Η ανεργία ακόµα και µέσα στο καλο-
καίρι σπάει κόκκαλα, το πρόβληµα αναµένεται να
οξυνθεί παραπέρα µετά το πέρας της θερινής περιόδου.
Σύµβαση για το 2010 δεν έχει ακόµα υπογραφεί αλλά
και η ισχύουσα σύµβαση δεν εφαρµόζεται ιδιαίτερα σε
θέµατα πληρωµής υπερωριών, ασφάλειας και ενδιαί-
τησης.

Το προηγούµενο διάστηµα η συντριπτική πλειο-
ψηφία των Ναυτών συµµετείχαν στις πολύµορφες αγω-
νιστικές και απεργιακές κινητοποιήσεις, που
οργάνωσαν οι δυνάµεις της Ναυτεργατικής Συνδικα-
λιστικής Κίνησης (ΝΣΚ) το ΠΑΜΕ. Η πλειοψηφία
όµως του ∆.Σ. της Ένωσης µας σε αυτούς τους αγώνες
ήταν πάντοτε απών.

∆εν δίσταζε ο Πρόεδρος του σωµατείου µας να δη-
λώνει ότι είναι υπέρ της άρσης του Cabotage, αρκεί να
ναυτολογηθούν και ορισµένοι Έλληνες ναυτεργάτες.
∆εν έκαναν τίποτα, να  προετοιµάσουν και να  περι-
φρουρήσουν τις απεργιακές κινητοποιήσεις. Αντίθετα,
πολλές φορές ανοιχτά στράφηκαν ενάντια στις ταξικές
δυνάµεις του ΠΑΜΕ µε λόγια και έργα. 

Ακόµα και όταν στις 29 Ιούνη 2010 η απεργία των
ταξικών σωµατείων χτυπήθηκε µε όλους τους κατα-
σταλτικούς µηχανισµούς του κράτους και των εφοπλι-
στών, παρά του ότι ψήφισαν υπέρ της απεργίας, όχι
µόνο δεν συµµετείχαν αλλά το ευχαριστήθηκαν κιόλας
αφού ούτε µία ανακοίνωση καταδίκης δεν εξέδωσαν.

Συνάδελφοι, υπάρχουν συµβιβασµένοι και συµβι-
βασµένοι. Υπάρχουν αυτοί που ευκαιριακά τους βγαί-
νει από αδυναµία να παλέψουν. Υπάρχουν και οι
συνειδητοί που σε λερώνουν και µε το χνώτο τους.

Μπροστά στις δυσκολίες και τις θυσίες της ταξι-
κής πάλης καλλιεργούν µόνο την προσµονή των
κακών, ξέρουν ότι όσο πιο µέτριος πιο αδύναµος πιο
υποτακτικός και δειλός γίνεται ένας άνθρωπος τόσο
καλύτερα τον ελέγχουν, τον κουλαντρίζουν.

Θέλουν οι Ναύτες να τους µοιάσουν, να γίνουν µι-
σάνθρωποι, να καταργήσουν την ταξική αλληλεγγύη,
να αντιπαρατεθούν µε το ΠΑΜΕ.

Θέλουν να δηµιουργήσουν ένα σάπιο περιβάλλον
για να µας σαπίσουν. Ξέρουν ότι το περιβάλλον καθο-
ρίζει το είναι. Νοµίζουν ότι το µπορούν γιατί η υπέρ-
µετρη αλαζονεία τους έχει προσπεράσει την βλακεία
τους.

Συνάδελφοι, η πολιτική της κυβέρνησης και των
εφοπλιστών δεν κινδυνεύει αλλά στηρίζεται από τον
κυβερνητικό, εργοδοτικό συνδικαλισµό σε ΓΣΕΕ,
Α∆Ε∆Υ, ΠΝΟ και στο σωµατείο µας, που παρά την δη-
µοκοπία στα λόγια πάντα ταυτίζεται µαζί τους.

Στην Γενική Συνέλευση στις 24 Σεπτέµβρη βά-
ζουµε τις βάσεις για την αλλαγή του συσχετισµού
δύναµης, ψηφίζουµε Εφορευτική Επιτροπή την
πρόταση του Αγωνιστικού Συνδυασµού για να εξα-
σφαλίσουµε  την θέληση και την ανάγκη της αγω-
νιστικής συστράτευσης για την αντιµετώπιση των
οξυµµένων και εκρηκτικών προβληµάτων µας.

Πειραιάς, Σεπτέµβρης 2010

Για ΠΕΝΕΝ ΜΑΖΙΚΗ – ΤΑΞΙΚΗ – ∆ΥΝΑΤΗ 
ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ για Εφορευτική Επιτροπή 

τον ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΝΑΥΤΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ :
ΛΑΒΑΤΣΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 
ΧΑΡΟΥΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΛΟΥΒΟΥΛΟΥ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ                    

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΑΛΙ ΟΓΛΟΥ ΝΕΤΖΑΝΤΙΝ

«ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΝΑΥΤΩΝ»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ
(Συνέχεα από τη σελ. 1)

ΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΝ
ΜΗΜΗΝΙΑΙΑ

ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Ιδιοκτησία του Συλλόγου
Ναυτεργατικής

Συνδικαλιστικής Κίνησης

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ 
ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Εκδότης - Υπεύθυνος
σύµφωνα µε το νόµο:

ΜΑΡΙΩΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Κολοκοτρώνη 99, 

Πειραιάς - ΤΚ 185 35
Τηλ.: 210 - 41.17.578

Υπεύθυνη Τυπογραφείου: 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ

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

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ
Εσωτερικού: Ευρώ 10
Εξωτερικού: Ευρώ 50
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∆ΙΑ∆Ι∆ΕΤΕ, ΓΡΑΦΕΤΕ, ΕΝΙΣΧΥΕΤΕ ΤΗ «Ν»
Στα 36 χρόνια έκδοσής της η «Ν» στάθηκε αταλάντευτα
στο πλευρό των ναυτεργατών, στήριξε τους αγώνες τους,
πρόβαλε τις διεκδικήσεις του ταξικού ναυτεργατικού κι-
νήµατος.
Στα πλαίσια των προσπαθειών µας για την καλύτερη ορ-
γάνωση, την ποιότητα της ενηµέρωσης, της διακίνησης
χρειαζόµαστε την βοήθεια και την συνεργασία όλων των
ναυτεργατών και ιδιαίτερα των συνδροµητών µας, που
τους θεωρούµε εν δυνάµει
συνεργάτες µας.
Επίσης θα θέλαµε την άποψή σου για το περιεχόµενο και
την µορφή, για την ποιότητα της ενηµέρωσης και της αι-
σθητικής εµφάνισης της εφηµερίδας µας και σε βεβαιώ-
νουµε ότι θα τη λάβουµε υπ’ όψη µας και θα τη
συνεκτιµήσουµε.
Η «Ν», που γράφεται και τυπώνεται από τα χέρια και τον
ιδρώτα των ναυτεργατών, δεν έχει άλλους πόρους εκτός
από το υστέρηµα των ναυτεργατών. Γίνετε τώρα συνδρο-
µητές, ενισχύστε και οικονοµικά τη δική σας εφηµερίδα.

Με αγωνιστικούς χαιρετισµούς
η Συντακτική Επιτροπή της «Ν»
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Το νοµοθετικό πλαίσιο για την
άρση του καµποτάζ διαµορφώ-

θηκε από την ΕΕ µε τον Κανονισµό
(ΕΟΚ) 3577/1992 για την «εφαρ-
µογή της αρχής ελεύθερης κυκλο-
φορίας των υπηρεσιών στις
θαλάσσιες µεταφορές στο εσωτε-
ρικό των κρατών - µελών (θαλάσ-
σιες ενδοµεταφορές καµποτάζ)»
(L.364/7.12.1992). 

Ο Κανονισµός αυτός αποτελεί
την υλοποίηση της ενιαίας εσωτερι-
κής αγοράς της ΕΕ και των τεσσά-
ρων ελευθεριών κίνησης και
κυκλοφορίας του κεφαλαίου, που
θέσπισε η Συνθήκη του Μάαστριχτ
για τη µεγιστοποίηση της κερδοφο-
ρίας του, που υπερψήφισαν τα κόµ-
µατα του κεφαλαίου ΠΑΣΟΚ, Ν∆
και του ευρωµονόδροµου ΣΥΝ/ΣΥ-
ΡΙΖΑ και τη στηρίζει το ΛΑ.Ο.Σ.

Το καµποτάζ στα πλοία κρουα-
ζιέρας έχει αρθεί για τα πλοία των
κρατών - µελών της ΕΕ µε τον κοι-
νοτικό κανονισµό 3577/1992 και το
άρθρο 165 του Κώδικα ∆ηµοσίου
Ναυτικού ∆ικαίου, Π.∆. 187/1973,
όπως τροποποιήθηκε από το Π.∆.
344/2003. Αυτό που απαιτούν σή-
µερα οι εφοπλιστές και οι µονοπω-
λιακοί επιχειρηµατικοί όµιλοι του
κλάδου είναι η άρση του καµποτάζ
και για τα πλοία κρουαζιέρας τρί-
των χωρών.

Το υπουργείο Οικονοµίας, Αντα-
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας
(ΥΠΟΙΑΝ), συνέστησε µία Επι-
τροπή, µε πρόεδρο τον κ. Γ. Ανω-
µερίτη, µε σκοπό να εκδώσει
προαποφασισµένο πόρισµα υπέρ
της άρσης του καµποτάζ, προκειµέ-
νου να το εµφανίσει στη συνέχεια
σαν δήθεν ανεξάρτητη - αντικειµε-
νική γνωµοδότηση. 

Το πόρισµα αυτής
της Επιτροπής, που δό-
θηκε στη δηµοσιότητα
στις 12.05.2010, ανα-
µασά τα ψευτοεπιχει-
ρήµατα των
ναυτιλιακών και τουρι-
στικών µονοπωλιακών
οµίλων, και συγκεκρι-
µένα:

1.- «Ελληνικός στό-
λος στην ουσία σήµερα
στο χώρο της κρουαζιέ-
ρας δεν υφίσταται».
Ποιος το έκανε αυτό το
κατόρθωµα, εάν δεν
είναι η φιλοµονοπω-
λιακή πολιτική των κυβερνήσεων.

2.- «Το 83% της παγκόσµιας
κρουαζιέρας ελέγχεται σήµερα από
5 µεγάλες αλυσίδες εταιρειών πα-
ροχής υπηρεσιών στο χώρο της
κρουαζιέρας. Σε όλες σχεδόν, ένα
σηµαντικό µέρος του στόλου τους
είναι νηολογηµένο υπό σηµαίες µη
κοινοτικών χωρών». Αλλά και αυτές
που είναι µε σηµαίες κοινοτικών
χωρών επικρατεί καθεστώς γαλέ-
ρας, δεν εφαρµόζεται η ίση
αµοιβή για ίση εργασία, µε ναυ-
τεργάτες χωρίς Συλλογικές  ν Συµ-
βάσεις Εργασίας,
κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώµατα,
συνδικαλιστική οργάνωση και δη-
µοκρατικά δικαιώµατα. Πλοία –
γκέτο (π.χ. ZENITH 613 µέλη πλη-
ρώµατος – 27 εθνικότητες), βασι-
λεύει ο νόµος των σύγχρονων
δουλεµπόρων, µε µισθούς κάτω και
από τα 530 δολάρια που καθορίζει
ως βασικό µισθό του ILO (∆ιεθνές
Γραφείο Εργασίας). Το φιλοδώ-
ρηµα το θεωρούν µισθό και µέρος
των φιλοδωρηµάτων πάνε στους
Crew – managers (διευθυντές πλη-
ρωµάτων) των εταιρειών και στους
πράκτορες στις χώρες από τις
οποίες προέρχονται οι ναυτεργά-
τες.

Εφοπλιστές και άλλοι που δρα-
στηριοποιούνται στον τοµέα του
Τουρισµού, κόπτονται για την τύχη
της Τουριστικής δραστηριότητας
και ανάπτυξης, ενώ δεν λένε κουβέ-
ντα για τις συνθήκες εργασίας που
επικρατούν σ’ αυτό τον τοµέα.

Ποιος ωφελήθηκε και ωφελείται
επί σειρά ετών και ποιος χάνει, δια-
πιστώνεται επίσης και από το βιβλίο
παραγγελιών πλοίων όπως αναφέ-
ρεται και στο πόρισµα δηλαδή:
«2010 – 2012 καταγράφεται ναυ-
πήγηση 26 νέων κρουαζιερο-
πλοίων µεγάλου µεγέθους, τα
οποία αναµένεται να εξυπηρετή-
σουν κυρίως την κρουαζιέρα προ-
ορισµού της Μεσογείου».

Από τα παραπάνω υπό ναυπή-

γηση κρουαζιερόπλοια καθώς και
748 ελληνόκτητα ποντοπόρα και
ακτοπλο}κά, δεν ναυπηγείται ούτε
ένα στην χώρα µας, απαξιώνοντας
την Ναυπηγοεπισκευαστική υπο-
δοµή, καταστρέφοντας µε την πολι-
τική τους τα συγκριτικά µας
πλεονεκτήµατα, την βιοµηχανική
ανάπτυξη.

Το πόρισµα συνεχίζει και δίνει
την κατεύθυνση ότι «οι πλοιοκτή-
τριες εταιρείες, εφόσον χρησιµο-
ποιούν ως homepοrting ελληνικό
λιµάνι, θα πρέπει µεταξύ των µελών
του πληρώµατος των πλοίων και
του προσωπικού των γραφείων
τους να χρησιµοποιούν και Έλλη-
νες ναυτικούς και υπαλλήλους,
εφόσον διαθέτουν τα απαιτούµενα
ανταγωνιστικά προσόντα: δηλαδή
ο φθηνότερος για το κεφάλαιο ανά
τον κόσµο κερδίζει θέση !!!

Ισχυρίζονται ότι η διατήρηση
του καµποτάζ στερεί τη χώρα από
έσοδα από τον τουρισµό, ύψους
πολλών δισ. ευρώ και χιλιάδες θέ-
σεις εργασίας.

Για να στηρίξουν τα σαθρά επι-
χειρήµατά τους, οι εφοπλιστές και
το πολιτικό τους προσωπικό επικα-
λούνται µελέτες επιστηµονικής φα-
ντασίας, όπως του Ναυτικού
Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΝΕΕ), που
αναπαράγονται από την κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ, τη Ν∆ και το ΛΑ.Ο.Σ.,
για ετήσια έσοδα 1,1 δισ. ευρώ. Μά-
λιστα, στο σχετικό πόρισµα η Επι-
τροπή, αν και αναγνωρίζει ότι «δεν
είχε λόγω χρονικού περιορισµού τη
δυνατότητα να ελέγξει τα κατατε-
θέντα σ’ αυτήν οικονοµικά στοι-
χεία», αποφαίνεται ότι «θεωρούνται
σηµαντικά».

Πρόκειται για µεγάλο ψέµα,
για στηµένη απάτη.

∆εν υπάρχει καµία µελέτη του
ΝΕΕ ούτε στοιχεία που να αποδει-
κνύουν ότι η άρση του καµποτάζ θα
φέρει αύξηση των εσόδων από τον
τουρισµό, παρά µόνο µπακαλίστικοι
υπολογισµοί που πετάχτηκαν στον
αέρα για να δηµιουργήσουν εντυ-
πώσεις.

Προκειµένου να δικαιολογήσουν
το καθεστώς της ασυδοσίας και
των προνοµίων, κάθε φορά οι απο-
λογητές των εφοπλιστών, όπως
αυτοί που αγωνιούν για την πλήρη
και άµεση εφαρµογή του καµποτάζ,
ισχυρίζονται, ότι «προνόµια προς
τους εφοπλιστές, σηµαίνει πολλά
πλοία στην ελληνική σηµαία, άρα
πολλές θέσεις απασχόλησης για
τους Έλληνες ναυτεργάτες».

Αξίζει να αναφερθούµε στα
«οφέλη» υπέρ των ναυτεργατών,
από τα ίδια τα αποτελέσµατα της
εφαρµογής του Ν.2687/53 στα πο-
ντοπόρα πλοία.

Οι Έλληνες ναυτικοί το 1981
από 85.000 θέσεις απασχόλησης
έφτασαν στο τέλος του 2009 - σύµ-
φωνα µε τα στοιχεία του προ~πο-
λογισµού του ΝΑΤ του 2010 -
19.770.  Ωστόσο οι Έλληνες εφο-
πλιστές σήµερα, εν µέσω κρίσης,
παραµένουν πρώτοι σε δύναµη,
ελέγχοντας το 8% του παγκόσµιου
στόλου σε αριθµό πλοίων και το
15% της παγκόσµιας χωρητικότη-
τας, ενώ δεν πληρώνουν φόρο ούτε
1%!

Στο σχέδιο νόµου στο άρθρο 1,
περιπτ. (γ) για τις πλοιοκτήτριες
εταιρείες ή τις εταιρείες που εκµε-
ταλλεύονται τα πλοία της παρ. 1
στο ίδιο άρθρο,  δεν καθορίζονται
οι αστικές ευθύνες, οι ασφάλειες
και η εγγυοδοσία προς το δηµόσιο
ενώ µπορούν να υπογράφουν σύµ-
βαση µέχρι 3 χρόνια, δηλ. µπορεί να
εγκαταλείπεται η τουριστική δρα-
στηριότητα όποτε τα ανταγωνιστικά
συµφέροντα το επιδιώξουν, µε ότι

αυτο  συνεπάγεται.  
Η άρση του Cabotage υπηρετεί

τα µονοπώλια και τον ιµπεριαλισµό,
υπονοµεύει την αµυντική ικανότητα,
την εδαφική ακεραιότητα, τις πλου-
τοπαραγωγικές πηγές και τις ανα-
πτυξιακές δυνατότητες της χώρας
µας.  Παραβιάζεται η διεθνή Σύµ-
βαση «για το δίκαιο της θάλασσας»
εκχωρούνται κυριαρχικά δικαιώ-
µατα της χώρας µας και συγκεκρι-
µένα στο άρθρο (1),  παρέχεται
εφεξής και στα πλοία µε σηµαία τρί-
των χωρών εφόσον συντρέχουν
αθροιστικά οι ακόλουθες προ~πο-
θέσεις στην περιπτ. (δ) η οποία ανα-
φέρει: 

«Για τους Έλληνες ναυτικούς
που απασχολούνται στα παρα-
πάνω πλοία µε ξένη σηµαία, εφαρ-
µόζεται το άρθρο 24 του ν.
3409/2005 εφόσον τούτο προβλέ-
πεται ρητώς στη σύµβαση της πε-
ριπτ. (γ) και µε τις προ\ποθέσεις
που ορίζονται σε αυτήν.» 

Απορίας άξιο είναι γιατί :
Να υψώσουν ελληνική σηµαία

µε τέτοιες νοµοθετικές ρυθµίσεις
αφού θεµελιώνεται και διευρύνεται
το καθεστώς των σηµαιών «ευκαι-
ρίας», της «µαύρης» ανασφάλιστης
εργασίας, της άνισης αµοιβής για
ίση εργασία, της κατάργησης των
συνδικαλιστικών ελευθεριών και δι-
καιωµάτων. Αντιθέτως ενισχύεται
µε αυτή την ρύθµιση η ασυδοσία
του κεφαλαίου.

Ποιος θα ασκεί τα κυριαρχικά δι-
καιώµατα στη θάλασσα σύµφωνα
µε την ∆ιεθνή Σύµβαση για το «∆ί-
καιο της θάλασσας» και µε βάση το
άρθρο (1) περιπτ. (δ) η οποία ανα-
φέρει: «οι παρεκκλίσεις που προ-
βλέπονται στα άρθρα 2 και 3 του

π.δ. 122/1995, από τους
οριζόµενους περιορι-
σµούς στα περιηγητικά
ταξίδια καθώς και οι όροι
ασφαλείας που προβλέ-
πονται στο π.δ. 23/1999
όπως κάθε φορά ισχύουν,
εφαρµόζονται αναλόγως
και για τα πλοία µε ση-
µαία τρίτων χωρών, τα
οποία εκτελούν περιηγη-
τικούς πλόες σύµφωνα µε
την παρ. 1». 

Με αυτή την διατύ-
πωση καταργείται ο περιο-
ρισµός που προβλέπεται
στο π.δ. 23/1999 των 6

ναυτικών µιλίων για την άσκηση των
κυριαρχικών δικαιωµάτων γιατί
όποιος θέλει θα φέρνει όποιο πλοίο
θέλει τρίτης χώρας, όπως αναφέ-
ρεται στο σχέδιο νόµου, για να
ασκήσει εκµετάλλευση, ανατρέπε-
ται το νοµικό καθεστώς που ισχύει
για έρευνα και τη διάσωση µε ότι
αυτό συνεπάγεται. 

Ανατρέπει την ∆ιεθνή Σύµβαση
για το ∆ίκαιο της Θάλασσας του
1982 που η Ελλάδα επικύρωσε το
1994 που προσδιορίζει την παρα-
θαλάσσια ζώνη χωρικών υδάτων 6-
12 ναυτικά µίλια.

Στο χώρο της ναυτιλίας προβά-
λει η αναγκαιότητα να υπερασπί-
σουµε το δικαίωµα στην εργασία,
ίση αµοιβή για ίση εργασία µε συ-
γκροτηµένα σύγχρονα εργασιακά
δικαιώµατα και γι’ αυτό αγωνιζόµα-
στε.

Αυτός ο αγώνας δεν είναι
µόνο των ναυτεργατών, είναι

του εργατικού κινήµατος.

Οι ναυτεργάτες, οι εργάτες, οι
εργαζόµενοι, οφείλουν µέσα από
τους αγώνες τους να σφυρηλατούν
την ενότητα των αντιιµπεριαλιστι-
κών – αντιµονοπωλιακών δυνάµεων,
για την λα}κή εξουσία, για την λα}κή
οικονοµία.

Υπάρχει πολιτική πρόταση διε-
ξόδου, µε κεντρικό σχεδιασµό και
εργατικό – λα}κό έλεγχο, κοινωνικο-
ποιώντας τα βασικά και συγκεντρω-
µένα µέσα παραγωγής, στην
ναυτιλία απαιτείται εκτεταµένο πρό-
γραµµα ναυπηγήσεων µε τυποποί-
ηση πλοίων και µηχανών, βάζοντας
σε κίνηση την βιοµηχανική ανασυ-
γκρότηση προς όφελος των πλου-
τοπαραγωγικών δυνάµεων και του
εργαζόµενου λαού.

Αυτή η γραµµή είναι γραµµή
άµυνας αλλά και λα[κής αντεπίθε-
σης, είναι γραµµή παραγωγικής
ανασυγκρότησης και ανάπτυξης.

Οι θέσεις του ταξικού ναυτεργατικού κινήµατος για το καµποτάζ

ΓΡΑΜΜΗ ΑΜΥΝΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΛΑ?ΚΗΣ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗΣ
Τις θέσεις του ταξικού ναυτεργατικού κινήµατος, για το σχέδιο νόµου του Υπ.Οι.Α.Ν. περί «Εκτέλεσης
πλόων από πλοία µε σηµαία τρίτων χωρών µε αφετηρία ελληνικό λιµένα», παρουσίασε, 27 Ιούλη 2010, 

στη ∆ιαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου της Βουλής, ο πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ Σάββας Τσιµπόγλου

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
Θλιβερός συκοφάντης και εκβιαστής
Κατά την συνάντηση της ΠΝΟ µε την ΕΕΝ αποκαλύ-

φθηκε µε παρέµβαση των ταξικών ναυτεργατικών σω-
µατείων ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ότι η εισβολή του Σ∆ΟΕ
στην ΠΝΟ και στην Ένωση Θαλαµηπόλων εναρµονίζε-
ται πλήρως µε τις προσδοκίες των εφοπλιστών, όπως
προκύπτει από  δήλωση του προέδρου της ΕΕΝ Απ. Βε-
ντούρη σε ναυτιλιακό έντυπο, όπου αναφέρει ότι: «Η
προσεπίκληση της ανεργίας βοηθάει τους “στεγνούς”
συνδικαλιστές, οι οποίοι απολαµβάνουν τη ζωή στη στε-
ριά µε παχυλές απολαβές θαλάσσης. Μήπως θα έπρεπε
κάποτε να υπάρξει “πόθεν έσχες” και για κάποιους από
αυτούς;»!

Οι εκπρόσωποι ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, απαίτησαν να
κατονοµάσει ποιους εννοεί, ενώ σε δελτίο Τύπου χαρα-
κτηρίζουν τον Απ. Βεντούρη «θλιβερό συκοφάντη, εκβια-
στή µε µαφιόζικες µεθόδους» και σηµειώνουν: «Οι
υπάλληλοί του, κυβέρνηση - Σ∆ΟΕ, περιδιαβαίνουν και
εκβιάζουν αυτούς ακριβώς που ελέγχουν οι εφοπλιστές
και η κυβέρνηση», ενώ τονίζουν ότι «µε αυτό τον τρόπο
οι εξαγορασµένοι συνδικαλιστές του εργοδοτικού κυ-
βερνητικού συνδικαλισµού κάνουν διαπραγµατεύσεις σε
βάρος των ναυτεργατών»!

«Χαρτί µιλήσει, καρδιά ρα�σει»
Προτού ακόµα τυπωθούν τα πρακτικά της Βουλής

από τη συζήτηση του ν. 3863/10, που µεταξύ των άλλων
καταργεί το ισχύον ασφαλιστικό καθεστώς του ΝΑΤ, τα
παπαγαλάκια του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλι-
σµού έσπευσαν να τα αναπαράγουν, διαδίδοντας ψευ-
δέστατα ότι -τάχα- οι ναυτεργάτες εξαιρούνται από τα
αντιασφαλιστικά µέτρα…

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, που είναι η εκτό-
νωση της αντίδρασης των ναυτεργατών, άλλοι έπιασαν
τη σπέκουλα µε τα κινητά, άλλοι µοίραζαν φωτοτυπίες
κι άλλοι κρέµασαν στην ιστοσελίδα του σωµατείου τους
απόσπασµα από τα πρακτικά της Βουλής, όπου σ’ ένα
κακοστηµένο θέατρο ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ∆. Καρύ-
δης, εκφράζοντας την ανησυχία των εφοπλιστών για τις
αγωνιστικές κινητοποιήσεις των ναυτεργατών, στρώνει
το έδαφος στον υπουργό Εργασίας Α. Λοβέρδο για να
δώσει µια ανούσια και χωρίς νοµική ισχύ «διαβεβαί-
ωση», ότι -τάχα- οι ναυτεργάτες εξαιρούνται! 

Όµως, το µνηµόνιο και ο νόµος για το ασφαλιστικό
γράφουν άλλα και όπως λένε «χαρτί µιλήσει, καρδιά
ρα+σει», πράγµα που φάνηκε ήδη µε το κόψιµο της
άδειας και το χαράτσι του «ΛΑΦΚΑ» από τις συντάξεις
του ΝΑΤ, όπου η διοίκηση δεν έλαβε υπ’ όψη της τις
«διαβεβαιώσεις» του Λοβέρδου αλλά εφάρµοσε τις δια-
τάξεις των νόµων…!

Γάτος πη(...)άει και γάτος σκούζει!
Την ίδια περίοδο που οι ναυτεργάτες αγωνίζονται

ενάντια στην απελευθέρωση άρση του καµποτάζ, ο πρό-
εδρος της ΠΕΝΕΝ Αν. Νταλακογιώργος, διαµαρτύρεται
µε επιστολή του ...γιατί η Υπουργός δεν τήρησε την υπό-
σχεση που είχε δώσει στην ΠΝΟ ότι θα επανδρώνονται
τα πλοία αυτά και µε έναν αριθµό Ελλήνων ναυτεργα-
τών.

∆εν το περίµενε αυτό ο συνδικαλιστής; ‘Η την πάτησε
όπως η ηγεσία του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ, που κοροZδεύει τους ερ-
γαζόµενους ότι η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ δεν εφαρµόζει το
πρόγραµµα του ΠΑΣΟΚ; Αλά και να εφαρµοζόταν η
«υπόσχεση» της υπουργού, δεν θα υπήρχε πρόβληµα; 

Αν κρίνουµε από τις µυστικές συµφωνίες του για τα
κρουαζιερόπλοια του ΛΟΥΗ και από τη συναίνεσή του
στην εξαφάνιση των ναυτών από τα ποντοπόρα, ο «αρι-
στερούλης» συνδικαλιστής δεν έχει κανένα πρόβληµα
να γεµίσουν οι θάλασσες µε κάτεργα τύπου «ΖΕΝΙΤΗ»,
αρκεί αυτός να ελέγχει τη ναυτολόγηση των λιγοστών
ελλήνων, που ζητάει, κι ας είναι µε τις ίδιες άθλιες συν-
θήκες, θύµατα των δουλεµπορικών κυκλωµάτων και της
εργατικής αριστοκρατίας, στο λόµπυ της οποίας κατέ-
χει περίοπτη θέση και ο ίδιος.

Καταστροφική ρύπανση διαρκείας
140 µέρες µετά το ατύχηµα 20/4 στην πλατφόρµα

«DeepWater Horizon» και αφού επισήµως έχουν δια-
χυθεί περισσότερα από 5 εκατοµ. βαρέλια πετρελαίου
(πάνω από πέντε 150-άρια VLCC) στον Κόλπο του Με-
ξικού, η  «BP Plc» ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την επι-
χείρηση “στατική παύση” (static kill) µε στόχο να
σταµατήσει οριστικά η διαρροή.  

Οι επιστήµονες βιολόγοι κρούουν τον κώδωνα του
κινδύνου, δηλώνοντας ότι οι συνέπειες θα διαρκέσουν
αρκετές δεκαετίες. Τα 1.9 εκατοµµύρια γαλόνια τοξικών
χηµικών που χρησιµοποιήθηκαν απλώς διέλυσαν το πε-
τρέλαιο στην επιφάνεια µε αποτέλεσµα τα σταγονίδια
να µολύνουν ακόµη το βυθό που ενδεχοµένως έχει υπο-
στεί µη ανατρέψιµες καταστροφές.

Να σηµειωθεί ότι η κυβέρνηση Οµπάµα, που ευαγ-
γελίζεται την «πράσινη ανάπτυξη», παραβιάζοντας τη
σχετική νοµοθεσία, είχε δώσει άδεια για τη γεώτρηση
χωρίς την εκπόνηση περιβαλλοντολογικής µελέτης από
την εταιρεία.

Ηδιαχρονική υποβάθµιση και απαξίωση της
∆ηµόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης και Με-

τεκπαίδευσης µε την γενικευµένη ολοµέτωπη
επίθεση που δέχονται στα δικαιώµατά τους οι
ναυτεργάτες, οι εργαζόµενοι από τις δυνάµεις
του κεφαλαίου, έχει δηµιουργήσει εκφυλιστικά
φαινόµενα διάλυσης στις ΑΕΝ και το ΚΕΣΕΝ. 

Χαρακτηριστική είναι η κατάσταση του
ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών το οποίο είχε έναρξη µαθη-
µάτων στις 3 Σεπτέµβρη 2010 και σε ανακοίνωση
του αναγράφει: «Η έναρξη των κύκλων σπουδών
για Α’ και Β’ µηχανικούς αναβάλλεται προσω-
ρινά. Οι ενδιαφερόµενοι να επικοινωνήσουν τη-
λεφωνικά µε τη γραµµατεία του
ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών µετά την 09/09/2010».

Παρόµοια κατάσταση επικρατεί και στις ΑΕΝ,
που οι ελλείψεις επιβάλλουν επιπλέον δυσκολίες
ακόµα και στην εξεταστική περίοδο, αφού δεν
υπάρχουν καθηγητές σε αρκετά µαθήµατα ώστε
να πραγµατοποιηθούν οι εξετάσεις.

Εκτός από τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικό
προσωπικό και υλικοτεχνική υποδοµή οι σπου-
δαστές των ΑΕΝ  έρχονται αντιµέτωποι από τα
πρώτα τους κιόλας βήµατα µε τη δυσκολία εύ-
ρεσης µπάρκου, ώστε να πραγµατοποιήσουν τα
εκπαιδευτικά τους ταξίδια. 

∆εν εφαρµόζεται ούτε το Π∆ 251/2002, που
καθορίζει ότι «Οι εφοπλιστικές Ενώσεις υποχρε-
ούνται να εξασφαλίζουν τον απαιτούµενο αριθµό
πλοίων ή να δέχονται τους σπουδαστές που
στέλνονται από τις ΑΕΝ για ναυτολόγηση. Η
ναυτολόγηση των εκπαιδευοµένων σπουδαστών
γίνεται µε την εποπτεία του ΥΕΝ και οι σχετικές
δαπάνες αποστολής και παλιννόστησής τους βα-
ρύνουν τους πλοιοκτήτες».

Αρκετοί πρωτοετείς σπουδαστές δεν κατα-
φέρνουν να υλοποιήσουν τα εκπαιδευτικά τους
ταξίδια ή δεν προλαβαίνουν να συµπληρώσουν
την απαιτούµενη υπηρεσία για τη συνέχιση των
σπουδών τους. Αντίστοιχα και οι δευτεροετείς
αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην πραγµατοποί-
ηση του µπάρκου, µε αποτέλεσµα να µη προλα-
βαίνουν να συµπληρώσουν την απαιτούµενη
υπηρεσία στο προκαθορισµένο χρονικό διά-
στηµα.

Αποτέλεσµα αυτής της κατάστασης είναι τα
πρόσθετα οικονοµικά βάρη στις πλάτες των
σπουδαστών, των ναυτεργατών και των οικογε-
νειών τους µε επιµήκυνση του χρόνου σπουδών,
µε επιπλέον ενοίκια αλλά και µε χαµένα µεροκά-
µατα.

Η κατάσταση που έρχονται αντιµέτωποι οι
σπουδαστές είναι αποτέλεσµα της απαξίωσης
και της γενικότερης αντιλα}κής πολιτικής του κε-
φαλαίου, της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και των
κοµµάτων που την υπηρετούν Ν∆, ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ,
ΛΑ.Ο.Σ., που χτυπάνε το ναυτεργάτη σε όλες τις
πλευρές της ζωής του. ∆ίνει απάντηση στα φε-
ρέφωνα του κεφαλαίου και τις δυνάµεις του κυ-
βερνητικού – εργοδοτικού συνδικαλισµού, που
λένε ότι τα µέτρα, το µνηµόνιο ν.3845/2010, ο
αντιασφαλιστικός ν. 3863/2010 «δε µας πιά-
νουν», η ίδια η ζωή καθηµερινά τους διαψεύδει.

Η λύση είναι συλλογική και οργανωµένη απά-
ντηση των σπουδαστών, των ναυτεργατών στο
πλευρό των ταξικών δυνάµεων ΠΕΜΕΝ-ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ-ΠΑΜΕ µε αγώνα ενάντια στην αντι-
λα}κή πολιτική, να διεκδικήσουµε αιτήµατα µε
βάση τις σύγχρονες και πραγµατικές ανάγκες
προς όφελος της εργατικής οικογένειας.

ΟΞΥΝΟΝΤΑΙ τα ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑΟΞΥΝΟΝΤΑΙ τα ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
στο ΚΕΣΕΝ και τις ΑΕΝστο ΚΕΣΕΝ και τις ΑΕΝ

Μέσα σε συνθήκες της παγκόσµιας καπιταλιστικής
οικονοµικής κρίσης, που η άρχουσα τάξη και το κε-

φάλαιο χτυπά την εργατική τάξη και τα λα}κά στρώ-
µατα, το εφοπλιστικό κεφάλαιο όχι µόνο παραµένει
αλώβητο αλλά βρήκε την ευκαιρία να κάνει τεράστιες
«µπίζνες». 

Στο επτάµηνο του 2010 ο ελληνικός εφοπλισµός,
σύµφωνα µε τα στοιχεία της Allied Shipbroking, έχει αυ-
ξήσει κατά 90% τις επενδύσεις του στην αγορά “second
hand” αφού έχει καταβάλει 4,396 δισ. δολάρια για την
απόκτηση 167 πλοίων. Το αντίστοιχο διάστηµα του 2009
οι αγορές πλοίων από ελληνικής πλευράς είχαν φτάσει
τις 115, ενώ το ποσό που είχε επενδυθεί ανήλθε σε
2,334 δισ. δολάρια.

Παράλληλα µε τις κινήσεις στην αγορά πλοίων
“second hand” οι Έλληνες πλοιοκτήτες, σύµφωνα µε
την εξαµηνιαία αναφορά της G. Moundreas, κινούνται
έντονα και στις ναυπηγήσεις. Στο εξάµηνο του 2010
έχουν επενδύσει περισσότερα από 4,9 δισ. δολ. για τη
ναυπήγηση 117 πλοίων σχεδόν όλων των τύπων.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύµφωνα µε στοιχεία του
ναυλοµεσιτικού οίκου «Intermodal», 68 ναυτιλιακές εται-
ρείες ελληνικών συµφερόντων, έχουν αυτή τη στιγµή
υπό παραγγελία µόνο σε ναυπηγεία της Κίνας 320

πλοία, συνολικής χωρη-
τικότητας 23,7 εκατ.
τόνων, µε χρονικό ορί-
ζοντα παραλαβής έως
το 2012. 

Την ίδια στιγµή,
στην 1η ναυτιλία του
κόσµου η ανεργία στην
Ακτή Μιαούλη και στα
Ναυπηγεία θερίζει, η
ανασφάλιστη δουλειά
στα πλοία είναι «νόµος»
-ενώ το ΝΑΤ βουλιάζει-

και οι µισθοί των ναυτεργατών παραµένουν καθηλωµέ-
νοι λόγω των εξευτελιστικών αυξήσεων στις Συλλογικές
Συµβάσεις Εργασίας, που υπογράφει η εργοδοτική κυ-
βερνητική πλειοψηφία της ΠΝΟ, µειώνονται από την αύ-
ξηση της φορολογίας και εξανεµίζονται από την
ακρίβεια και τον πληθωρισµό. 

Έτσι ακριβώς συµβαίνει πάντα και παντού στον κα-
πιταλισµό. Πάνω στη δυστυχία των όλο και περισσότε-
ρων στήνουν τρελό χορό τα κέρδη των όλο και
λιγότερων. Αντιθέσεις που στον καιρό της καπιταλιστι-
κής κρίσης οξύνονται, ενώ ακόµα δεν έχουν φανεί τα
χειρότερα. Αυτή είναι η βάρβαρη πραγµατικότητα και
κανένα ευφυολόγηµα περί «κοινωνικού εταιρισµού» δεν
µπορεί να την συγκαλύψει. Ασυµβίβαστα ταξικά συµ-
φέροντα που µόνο µέσα από την οργανωµένη ταξική
πάλη υπερασπίζονται.

Επιµέλεια «ΖΟ»

ΕΦΟΠΛΙΣΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ

Χρυσή ευκαιρία  για κέρδη 
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Την επιµονή και τους µηχανι-
σµούς που διαθέτει το

αστικό κράτος για να προφυ-
λάσσει τα εφοπλιστικά συµφέ-
ροντα αναδεικνύει η δικαστική
απόφαση που επιδόθηκε στα
ναυτεργατικά σωµατεία και σύµ-
φωνα µε την οποία θεωρείται
παράνοµη η κινητοποίηση ενά-
ντια στα πλωτά γκέτο (υπό αγ-
γλική σηµαία) πλοία «ROPAX I»
και «ROPAX II». Αντίστοιχη προ-
σωρινή διαταγή είχε κοι-
νοποιηθεί στους
ναυτεργάτες και στη
διάρκεια της κινητοποίη-
σης. Ωστόσο αποκρούο-
ντας εκείνη την
προσπάθεια τροµοκρα-
τίας ο αγώνας συνεχί-
στηκε κανονικά και
εµπλούτισε σηµαντικά
την αγωνιστική πείρα που
συγκέντρωσε ο κλάδος
µε µπροστάρηδες τα τα-
ξικά συνδικάτα ΠΕΜΕΝ
και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ.

Τα πληρώµατα των
συγκεκριµένων πλοίων αποτε-
λούνταν από 33 και 29 ναυτερ-
γάτες αντίστοιχα, όλοι
Ρουµάνοι, ανασφάλιστοι και χα-
µηλόµισθοι, που δούλευαν κάτω
από το καθεστώς της βίας και
τροµοκρατίας του εφοπλιστή
και των δουλεµπορικών πρακτο-
ρείων που τους διακινούν. Οι
ναυτεργάτες µε τον πολυήµερο
αγώνα που έδωσαν είχαν ανα-
δείξει πώς, η πολιτική ΕΕ-
ΠΑΣΟΚ-Ν∆ προσαρµόζουν τον
αριθµό και τις συνθήκες εργα-
σίας του πληρώµατος στα
προσδοκόµενα κέρδη και την

«ανταγωνιστικότητα» των εφο-
πλιστών, πολλαπλασιάζοντας µε
αυτόν τον τρόπο τους κινδύνους
για την ασφάλεια της ζωής ερ-
γαζοµένων και επιβατών. Οι συ-
χνές σοβαρές ελλείψεις στην
οργανική σύνθεση και στην τή-
ρηση κι αυτής ακόµα της ανε-
παρκέστατης νοµοθεσίας
γεννούν σοβαρότατους κινδύ-
νους και σε περίπτωση ναυτικού
ατυχήµατος.

Σε ανακοίνωσή τους για τη
δικαστική απόφαση, τα ταξικά
ναυτεργατικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ
- ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ αναφέρουν ότι
µε την απόφαση επιβεβαιώνεται
ο ταξικός χαρακτήρας της δι-
καιοσύνης. «Μπροστά στα συµ-
φέροντα του κεφαλαίου
αδιαφορούν για τους σοβαρούς
κινδύνους στην ασφάλεια των
ναυτεργατών, των επιβαινόντων,
του πλοίου, την “µαύρη” ανα-
σφάλιστη εργασία των ναυτερ-
γατών, την καταπάτηση κάθε
εργασιακού δικαιώµατος. Κινδύ-
νους που ακόµα και το υπουρ-

γείο Οικονοµίας Ανταγωνιστικό-
τητας, Ναυτιλίας αναγκάστηκε
να παραδεχτεί ότι υπάρχουν,
χωρίς όµως να παρέµβει για την
αντιµετώπισή τους» σηµειώνε-
ται.

Το δικαστήριο, τονίζεται
στην ανακοίνωση, υπεράσπισε
την πολιτική της εταιρείας να
συνεχίζει να χρησιµοποιεί ναυ-
τεργάτες χαµηλόµισθους, ανα-
σφάλιστους και µε συνθέσεις

που εγκυµονούν σοβα-
ρούς κινδύνους στην
ασφάλεια.

Τα σωµατεία ΠΕΜΕΝ
- ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ καλούν
τους ναυτεργάτες σε ορ-
γάνωση-συσπείρωση δυ-
νάµεων ενάντια στην
πολιτική της ανταγωνιστι-
κότητας και κερδοφο-
ρίας του κεφαλαίου που
υπηρετούν πολιτικές και
συνδικαλιστικές δυνάµεις
του, σε βάρος των δικαι-
ωµάτων των ναυτεργα-
τών, των εργαζοµένων.         

«∆ικαστικές αποφάσεις,
απειλές για αγωγές κατά των
συνδικαλιστικών οργανώσεων
και τροµοκρατικοί µηχανισµοί
του κράτους και των εφοπλι-
στών, υπογραµµίζουν, δεν
µπορούν να ανακόψουν τον
αγώνα των ναυτεργατών. Το
δίκιο της τάξης µας θα κριθεί
στο δρόµο του αγώνα, στο
δρόµο της σύγκρουσης και
ανατροπής της αντιλα[κής πο-
λιτικής προς όφελος της εργα-
τικής - λα[κής οικογένειας».

ΝΝέέαα  εεµµππόόδδιιαα  µµεε  δδιικκαασσττιικκόό  φφιιρρµµάάννιι
Ο αποκλεισµός των ROPAX I και II ανέδειξε ότι µόνο η εργασία µε
πλήρη δικαιώµατα, διασφαλίζει την ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα

ΎΎπποοππτταα  λλάάθθηη  ττωωνν  ααρρχχώώνν  σσττιιςς  ΗΗΠΠΑΑ
Σύµφωνα µε καταγγελία πλοιάρχου Φ/Γ πλοίου, που κα-

τέπλευσε σε λιµάνι των ΗΠΑ προερχόµενο από χώρα της
Ασίας, κλιµάκιο των αρχών ασφαλείας επιβιβάσθηκε για τη
διενέργεια του γνωστού «αντιτροµοκρατικού» ελέγχου, χωρίς
ωστόσο οι ίδιοι να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις τις
οποίες επιβάλλουν να εφαρµόζονται από τα πλοία. Μετά την
επιµονή του πλοιάρχου αναγκάσθηκαν να δείξουν τα πρό-
σωπά τους και να δώσουν τα στοιχεία του επικεφαλής τους. 

Στην έκθεση που συνέταξαν για την καταδροµική επιθεώ-
ρησή τους οι «ράµπο» ανέφεραν ψευδώς ότι το πλοίο ερχό-
ταν από τη Βενεζουέλα, ψέµα που έγινε αντιληπτό από τον
πλοίαρχο, ο οποίος επέµεινε να διορθωθεί και να θεωρηθεί η
διόρθωση, όπως και έγινε. 

Η δικαιολογία, που προβλήθηκε από τις αρχές ήταν ότι το
έντυπο έχει συνταχθεί από πριν και πρόκειται απλά για ένα
τυπικό λάθος., θα ήταν πιστευτή αν δεν ήταν γνωστή η ορ-
γανωµένη εκστρατεία συκοφάντησης της Βολιβαριανής ∆η-
µοκρατίας της Βενεζουέλας και τα σχέδια επέµβασης των
ΗΠΑ στην περιοχή, όπου η Βενεζουέλα παίζει έναν πρωτο-
ποριακό ρόλο στον αντιιµπεριαλιστικό αγώνα των λαών της
Λατινικής Αµερικής.

Οι ναυτεργάτες και ιδιαίτερα οι πλοίαρχοι θα πρέπει να
είναι προσεκτικοί και να φυλάγονται από τέτοιες κακοτοπιές,
γιατί µπορεί να έχουν συνέπειες σε άλλες χώρες εναντίον
των οποίων µπορεί να στραφεί ακόµα και το πιο απλό γεγο-
νός. 

Να θυµίσουµε ότι ο πλοίαρχος και ο υποπλοίαρχος του
“ASTRO SATURN”, που κρατούνται για πολλούς µήνες στη
Βενεζουέλα, έπεσαν θύµατα µιας ανάλογης προβοκατόρικης
επιχείρησης των ΗΠΑ να προσάψουν στη Βενεζουέλα κατη-
γορία για υπόθαλψη διακίνησης ναρκωτικών.

Καµιά εµπιστοσύνη δεν πρέπει να δείχνουν οι ναυτεργά-
τες στους τροµοκράτες των λαών που λένε ότι θέλουν να µας
προστατέψουν από την τροµοκρατία.

Χωρίς ανάπαυλα και µε συνεπή ταξικό προσανατολισµό, η κυβέρ-
νηση συνεχίζει τον πόλεµο σε βάρος των εργαζοµένων και των

άλλων λα[κών στρωµάτων. 
Το περίγραµµα των σαρωτικών ανατροπών, δίνεται µε σαφήνεια

και στο «επικαιροποιηµένο µνηµόνιο οικονοµικής και χρηµατοπι-
στωτικής πολιτικής», που έδωσε στη δηµοσιότητα 20 Αυγούστου το
υπουργείο Οικονοµικών, σύµφωνα µε το οποίο µέσα στους αµέσως
επόµενους µήνες του 2010 και στις αρχές του 2011 η κυβέρνηση
ετοιµάζει:

-1. Κατάργηση για φέτος ακόµα και του πενιχρού «επιδόµατος» που
αντικατέστησε το ∆ώρο Χριστουγέννων για τους υπαλλήλους και τους
συνταξιούχους του δηµοσίου! Κόψιµο χιλιάδων αναπηρικών συντάξεων.
Μείωση των φαρµακευτικών δαπανών για τους συνταξιούχους. Εκποί-
ηση της περιουσίας των Ταµείων. Νέα µείωση των ασφαλιστικών ει-
σφορών των εργοδοτών.

-2. «Αναµόρφωση» του συστήµατος συλλογικών διαπραγµατεύ-
σεων στον ιδιωτικό τοµέα, το οποίο «θα προβλέπει µείωση των υπερω-
ριακών αποδοχών και ενισχυµένη ευελιξία στην διαχείριση των ωρών
εργασίας». Ουσιαστικά, δηλαδή, θα καταργηθεί ο θεσµός της Εθνικής
Συλλογικής Σύµβασης και των κλαδικών συµβάσεων, οι οποίες θα αντι-
κατασταθούν από τις «επιχειρηµατικές» συµβάσεις ανάµεσα στον ερ-
γοδότη και στον εργαζόµενο.

-3. Τροποποίηση της νοµοθεσίας για τη διαιτησία (νόµος
1876/1990), έτσι ώστε «το καθένα από τα δύο µέρη να µπορεί να προ-
σφύγει στη διαιτησία εάν διαφωνεί µε τις προτάσεις του διαµεσολα-
βητή, χωρίς εξαιρέσεις στο αντικείµενο ή την κάλυψη». Καταργεί
ουσιαστικά το θεσµό της διαιτησίας προς όφελος των εργοδοτών.

-4. Τροποποίηση της νοµοθεσίας για την προστασία της εργασίας,
ώστε, όπως αναφέρεται στο επικαιροποιηµένο µνηµόνιο, «να επεκτα-
θεί η δοκιµαστική περίοδος για τους νεοπροσλαµβανόµενους στον ένα
χρόνο και να διευκολύνει τη µεγαλύτερη χρήση συµβάσεων προσωρι-
νής εργασίας και µερικής απασχόλησης». 

-5. Άµεση µετάταξη µέσα στο 2010 πλήθους προ}όντων (τρόφιµα -
φάρµακα) από το χαµηλό συντελεστή 11% του ΦΠΑ στον υψηλότερο
23%. Νέα αύξηση των έµµεσων φόρων σε καύσιµα, ποτά και τσιγάρα.
Αύξηση των τιµολογίων της ∆ΕΗ από 40% µέχρι 100%. 

-6. Επίσπευση της παραπέρα ιδιωτικοποίησης, κυρίως του ΟΣΕ και
της ∆ΕΗ. Εκτός από την παράδοση στο µεγάλο κεφάλαιο της δηµόσιας
περιουσίας, των εγκαταστάσεων και των φυσικών πόρων της χώρας, οι
ιδιωτικοποιήσεις θα συνδυαστούν και µε την απόλυση χιλιάδων εργα-
ζοµένων. Ενώ στο θέµα των επενδύσεων η κυβέρνηση κουρελιάζει το
Σύνταγµα, για το οποίο σε άλλες περιπτώσεις παριστάνει ότι κόπτεται,
προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι µπίζνες των µονοπωλιακών οµίλων.

-7. Νέα µείωση κατά 4 δισ. ευρώ των κρατικών εξόδων, που θα έχει
ως αποτέλεσµα να µετατραπεί και η ήδη τραγική κατάσταση που επι-
κρατεί στην Υγεία, στην Πρόνοια, στην Παιδεία, στα ασφαλιστικά τα-
µεία, σε άκρως επικίνδυνη για τη ζωή του λαού.

-8. ∆ιασφάλιση της «ρευστότητας» του τραπεζικού συστήµατος.
Μέχρι τις 10 του Σεπτέµβρη η κυβέρνηση πρέπει να έχει δώσει µε τη
µορφή εγγυήσεων τα 25 δισ. ευρώ στις τράπεζες, όπως πρόσφατα δε-
σµεύτηκε, ενώ µέχρι το τέλος του χρόνου πρέπει να δώσει σε ζεστό
χρήµα άλλα 10 δισ. ευρώ από τα χρήµατα του δανείου που έχει συνά-
ψει µε την ΕΕ και το ∆ΝΤ.

-9. Οι αυξήσεις που η κυβέρνηση επιχειρεί να επιβάλλει για το πε-
τρέλαιο θέρµανσης, πάνω στις ήδη αβάσταχτες τιµές που ισχύουν, έρ-
χεται να δώσει τη χαριστική βολή σε εκατοµµύρια εργαζόµενους,
συνταξιούχους, αυτοαπασχολούµενους, φτωχούς αγρότες, άνεργους,
ανήµπορους, που υποφέρουν από τις άγριες πολιτικές που εφαρµόζει.

Οι επόµενοι µήνες θα είναι κρίσιµοι στην αναµέτρηση του λα[κού
κινήµατος µε τη στρατηγική κυβέρνησης - τρόικας - κοµµάτων του
ευρωµονόδροµου. Η µαζικότητα, ο προσανατολισµός, η συνέπεια, η
αντοχή και η πολυµορφία της πάλης του λαού θα κρίνουν την ανα-
µέτρηση µε την πολιτική του κεφαλαίου. 

Επικαιροποιούν τους αντιλα[κούς εφιάλτες

Φέτος στην τσέπη των ερ-
γαζοµένων δε θα µπει

ούτε ένα λεπτό αύξηση, σε
µια περίοδο που ο πληθωρι-
σµός στη χώρα µας διαµορ-
φώνεται στο 6%!

Με την υπογραφή από την
πλειοψηφία της ΓΣΕΕ της
νέας Εθνικής Γενικής συλλο-
γικής Σύµβασης εργασίας
(ΕΓΣΣΕ) οι βιοµήχανοι και οι
µεγαλοεργοδότες εξασφάλι-
σαν:

• Το 2010, πάγωµα των µε-
ροκάµατων και των µισθών για
ολόκληρο το έτος. Αύξηση,
δηλαδή, 0% στα µεροκάµατα
και στους µισθούς του 2009!

• Το 2011, πάγωµα για το
πρώτο εξάµηνο του έτους και
«αύξηση» στο ύψος του πλη-
θωρισµού της Ευρωζώνης
µόνο για το δεύτερο εξάµηνο.

• Το 2012, πάγωµα των µι-
σθών το πρώτο εξάµηνο στο
ύψος που έχουν διαµορφωθεί
στο τέλος του 2011 και «αύ-
ξηση» σύµφωνα µε τον πληθω-
ρισµό της Ευρωζώνης για το
δεύτερο εξάµηνο του έτους.

Με δεδοµένο ότι, σύµ-
φωνα µε τις εκτιµήσεις της Γι-
ούροστατ, ο πληθωρισµός
της Ευρωζώνης θα ανέλθει το
2010 στο 1,5% και το 2011
στο 1,7%, θα οδηγήσουν σε
µείωση των µισθών αφού η
αύξηση στο µεροκάµατο θα
είναι περίπου 19 λεπτά τη
µέρα το 2011 και σε 23 λεπτά
το 2012! 

Στη ρότα που χάραξε η κα-
τάπτυστη συµβιβασµένη ηγε-
σία της ΓΣΕΕ, κινείται και η
νόθα πλειοψηφία της διοίκη-
σης της ΠΝΟ, επιβεβαιώνο-
ντας το ρόλο της σαν ένα από
τα βασικά προπύργια του
εφοπλιστικού κεφαλαίου και
της βάρβαρης αντιλα[κής πο-
λιτικής.
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Στις 14 Μάη 2010 η κυβέρνηση, δια του αντι-
προέδρου της Πάγκαλου, είχε δηλώσει ότι «το

Αιγαίο, τα θέµατα της εδαφικής κυριαρχίας, της
κυριαρχίας στον αέρα και τη θάλασσα (...) είναι
κατασκευασµένα, από µερικούς πολύ ικανούς δι-
πλωµάτες» και είχε αποκαλέσει τις τουρκικές
διεκδικήσεις σε  βάρος των ελληνικών κυριαρχι-
κών δικαιωµάτων «εδαφικές λεπτοµέρειες» και
«γεωγραφικές ιδιοµορφίες». 

Στις 23 Ιούλη 2010, ξανά µέσω του αντιπροέ-
δρου της, η κυβέρνηση νοµιµοποίησε τις τουρκι-
κές προκλήσεις στο Αιγαίο, λέγοντας ότι τα
τουρκικά ερευνητικά πλοία «κάνουν έρευνες σε
διεθνή ύδατα, όπου όποιος θέλει µπορεί να κάνει
έρευνες». Με τον ίδιο τρόπο συρρίκνωσε και απο-
χαρακτήρισε την ελληνική υφαλοκρηπίδα, όπως
αυτή ορίζεται από το ∆ιεθνές ∆ίκαιο, περιορίζο-
ντάς την µόνο στα αβαθή µέχρι 200 µέτρα βάθος,
που αποτελούν µόνο το 15% των διεθνών υδάτων
του Αιγαίου. 

Όλα αυτά µαζί συνθέτουν τον στρατιωτικό -
επιχειρησιακό έλεγχο σε µια περιοχή µε ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για τους στρατηγικούς σχεδιασµούς
του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ για την ανάπτυξη της
«αντιπυραυλικής ασπίδας», για την εφαρµογή του
σχεδίου περί «νέας Μέσης Ανατολής», και για δι-
είσδυση στη Β. Αφρική και την Κασπία, προκειµέ-
νου να θέσουν υπό έλεγχό τους τόσο τις
ενεργειακές πηγές όσο και τους δρόµους µετα-
φοράς των, που αποτελούν τον λόγο των ιµπε-
ριαλιστικών επεµβάσεων και πολέµων.

Στα πλαίσια αυτών των ιµπεριαλιστικών σχε-
διασµών εντάσσεται και η απελευθέρωση του
«καµποτάζ», γιατί ως γνωστόν οι θαλάσσιες µε-
ταφορές χρησιµοποιούνται από τις ΗΠΑ και το
ΝΑΤΟ σαν το τέταρτο όπλο για την εξυπηρέτηση
των ιµπεριαλιστικών επιχειρήσεων. 

Οι δηλώσεις  του αντιπροέδρου της κυβέρνη-
σης , Θ. Πάγκαλου, δείχνουν ότι η κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ έχει αποδεχθεί αυτή την αµφισβήτηση σε
µεγάλη έκταση.  Άλλωστε, τα πράγµατα έχουν
δροµολογηθεί από την Συµφωνία της Μαδρίτης
το 1997, που διακήρυξε το σεβασµό στα «ζωτικά
συµφέροντα και ενδιαφέροντα», πέρα από τα νό-
µιµα συµφέροντα της Τουρκίας, η οποία διαµορ-
φώνει στο Αιγαίο µια ντε φάκτο κατάσταση
ευρύτερων διευθετήσεων, που επιδιώκονται µε
ΝΑΤΟική οµπρέλα. 

Εξ άλλου µε τη συµφωνία στρατηγικής σηµα-
σίας, που υπέγραψε µε το Ισραήλ, 18 Αυγούστου
2010 η κυβέρνηση στηρίζει χωρίς επιφυλάξεις το
βρώµικο σχέδιο του ΝΑΤΟ για µια «Νέα Μέση
Ανατολή», αθωώνει τις δολοφονικές πολεµικές
επιθέσεις του Ισραήλ κατά του παλαιστινιακού
λαού, το χτίσιµο του τείχους του αίσχους και τον
συνεχιζόµενο εποικισµό, ενώ µε κοινές στρατιω-
τικές ασκήσεις ενισχύει την επικίνδυνη ισραηλινή
επιθετικότητα κατά γειτονικών χωρών, όπως ο Λί-
βανος και το Ιράν. 

Το µέτωπο για προστασία των λα}κών - εργα-
τικών δικαιωµάτων είναι ενιαίο µε το αντιιµπερια-
λιστικό µέτωπο και µε την υπεράσπιση των
κυριαρχικών δικαιωµάτων. Για την οικοδόµηση
σχέσεων αληθινής φιλίας και συνεργασίας ανά-
µεσα στους λαούς της περιοχής, χρειάζεται  ενί-
σχυση του αντιιµπεριαλιστικού αγώνα στις δυο
όχθες του Αιγαίου και την ευρύτερη περιοχή.

Τις διαπραγµατευτικές συναντή-
σεις της ΠΝΟ µε την ΕΕΑ και

τον ΣΕΕΝ «χάλασαν» οι δυναµικές
παρεµβάσεις, που έγιναν από τους
άνεργους ναυτεργάτες και τα τα-
ξικά ναυτεργατικά σωµατεία
ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ. Ωστόσο, οι
χειραγωγηµένοι από τους εφοπλι-
στές συνδικαλιστές, προφανώς για
να αποφύγουν την οργή των ναυ-
τεργατών, βρήκαν άλλον τρόπο να
συµφωνήσουν µε τους εφοπλιστές,
πίσω από τις πλάτες των ταξικών
δυνάµεων και του κλάδου.

Με ευθύνη του ΓΓ της ΠΝΟ Ι.
Χαλά έσπευσε να «κλείσει» τηλε-
φωνικά (!) µε τον ΣΕΕΝ συµφωνία
να υπογραφεί η ΣΣΕ για τα Μεσο-

γειακά – Τουριστικά µε πο-
σοστό «αύξησης» 2% (!),
λιγότερο δηλαδή και από την
µείωση των µισθών λόγω αύ-
ξησης της φορολογίας των
ναυτεργατών και όταν ο τι-
µάριθµος διαµορφώνεται
στο 6%.

Μάλιστα, ο Γ. Χαλάς, προ-
καλώντας ανοιχτά τους ναυ-
τεργάτες, παρουσίασε τη
συµφωνία αυτή και σαν κα-
τόρθωµα που αντιτίθεται στο

µνηµόνιο και τις ανακοινώσεις Λο-
βέρδου για την κατάργηση των
κλαδικών ΣΣΕ που θα δίνουν κά-
ποιο ψίχουλο παραπάνω από την
κατάπτυστη συµφωνία ΓΣΕΕ - ΣΕΒ! 

Ακόµα πιο προκλητικός ο πρόε-
δρο της ένωσης πλοιάρχων Γ. Βλά-
χος κατά τη συνάντηση µε την ΕΕΒ
δήλωνε έτοιµος να υπογράψει
…αύξηση ΜΗ∆ΕΝ αρκεί να κλεί-
σουν οι ΣΣΕ για το 2010.

Τα ταξικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ –
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ επανέλαβαν σε όλες
τις συναντήσεις ότι αποτελεί αιτία
πολέµου για τους ναυτεργάτες,
τους εργαζόµενους, ο ν.3845/2010
που περιλαµβάνει το Μνηµόνιο συ-
νεργασίας κυβέρνησης – Ε.Ε. –
ΕΚΤ – ∆ΝΤ, ο ν.3863/2010 που
βάζει ταφόπλακα στην κοινωνική
ασφάλιση, ο νόµος για την άρση
του Cabotage.

Η αντικειµενική πραγµατικό-
τητα διαψεύδει το «µαύρο» µέ-
τωπο του κεφαλαίου, τους
συκοφάντες και υπονοµευτές των
ναυτεργατικών – εργατικών αγώ-
νων, σπέρνουν ανέµους µε την
πολιτική τους, θα θερίσουν θύελ-
λες. Συνεχίζουµε την δράση µας
µέσα και έξω από κάθε εργασιακό
χώρο για την καλύτερη οργάνωση
– συσπείρωση δυνάµεων ενάντια
στην αντιλα[κή πολιτική. 

Με όπλο την άθλια
ΕΓΣΣΕ που υπέγραψε η
πλειοψηφία της ΓΣΕΕ µε
τον ΣΕΒ, η κυβέρνηση
προχώρησε σε νοµοθε-
τική παρέµβαση, µε την
οποία απαγορεύει στη δι-
αιτησία ΟΜΕ∆ να πάρει
απόφαση για «αύξηση»
πάνω απ' αυτή που συνο-
µολογήθηκε µε την υπο-
γραφή της Εθνικής
Σύµβασης. 
Η ιστορία επαναλαµβάνε-
ται, πότε σαν φάρσα και
πότε σαν τραγωδία. Το
ΠΑΣΟΚ, όπως έκανε και
το 1985, ξαναχτυπά την
εργατική τάξη µε την ίδια
αντιλα[κή µανία. 
Τώρα είναι η ώρα για τη
µεγαλύτερη δυνατή συ-
σπείρωση στα ταξικά συν-
δικάτα και το ΠΑΜΕ, για
διεκδίκηση αυξήσεων
που θα κουρελιάζουν το
µνηµόνιο και τις κατάπτυ-
στες Συµβάσεις ΓΣΕΕ -
ΣΕΒ και ΠΝΟ - εφοπλι-
στών.

Κάτω από τον δυναµικό
και αποφασιστικό αγώνα
που δίνουν οι µεταλλερ-
γάτες της Ν/Ζώνης, συ-
σπειρωµένοι στο ταξικό
τους Συνδικάτο, η ναυπη-
γική επιχείρηση «ΜΕΓΑ-
ΤΕΧΝΙΚΑ» αναγκάστηκε
να υπογράψει το κείµενο
της Τοπικής ΣΣΕ, µε αυ-
ξήσεις 5%.
Αύξηση 3,5% για το 2010
έχουν αποσπάσει από την
εργοδοσία µε την υπο-
γραφή Πανελλαδικής
Κλαδικής ΣΣΕ οι Αµµοβο-
λιστές, ενώ οι Ηλεκτρολό-
γοι της Ν/Ζ πέτυχαν
αυξήσεις 4%.  
Χωρίς να θεωρούνται αρ-
κετές, οι αυξήσεις που
πέτυχαν τα ταξικά σωµα-
τεία της Ν/Ζ, δείχνουν τις
δυνατότητες που υπάρ-
χουν για την ανατροπή
της αντιλα[κής εισοδηµα-
τικής πολιτικής, οι οποίες
βέβαια θα ήταν µεγαλύτε-
ρες αν δεν τις υπονόµευε
η συµβιβασµένη ηγεσία
της ΓΣΕΕ. 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΙΣΘΩΝ
Σπέρνουν ανέµους και θα θερίσουν θύελλες

ΝΝΑΑ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΡΡΑΑΦΦΟΟΥΥΝΝ  ΤΤΩΩΡΡΑΑ
ΟΟΙΙ  ΓΓΕΕΡΡΜΜΑΑΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΟΟΦΦΕΕΙΙΛΛΕΕΣΣ

Το σηµερινό ποσό των γερµανικών πολεµικών
οφειλών υπολογίζεται στα 162 δισ. Ευρώ

(108,5 δισ. ευρώ είναι το ποσό που επιδίκασε
στην Ελλάδα η ∆ιεθνής ∆ιάσκεψη Ειρήνης των
Παρισίων και 53,5 δισ. ευρώ το ποσό του κατο-
χικού δανείου) χωρίς να συµπεριλαµβάνονται σε
αυτό οι ατοµικές αποζηµιώσεις και χωρίς να
υπολογίζεται ο ανατοκισµός.

Άλλες κατεχόµενες χώρες έχουν ικανοποιη-
θεί π.χ. η Γιουγκοσλαβία πήρε ένα δάνειο 100
εκ. δολαρίων εξοφλητέο µετά από 100 χρόνια
χωρίς τόκο. Οι άλλες δυο κατέχουσες χώρες, η
Ιταλία και η Βουλγαρία, µας έχουν καταβάλει
όσα επιδικάσθηκαν.

Για το θέµα αυτό αντιπροσωπεία του Εθνικού
Συµβουλίου διεκδίκησης των οφειλών της Γερ-
µανίας προς την Ελλάδα συναντήθηκε τον πε-
ρασµένο Απρίλη µε τη ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Αλέκα
Παπαρήγα, η οποία δήλωσε ότι:  

«Η σηµερινή ελληνική κυβέρνηση, ανεξάρ-
τητα από τη συγκυρία, έχει υποχρέωση να φτά-
σει στο επίπεδο της επίσηµης διεκδίκησης της
επιστροφής των γερµανικών αποζηµιώσεων και
του κατοχικού δανείου τώρα».

Το περίεργο είναι ότι από το 1996 µέχρι σή-
µερα το Εθνικό Συµβούλιο επιδιώκει συνάντηση
µε τα κυβερνητικά κόµµατα και δεν τους έχουν
δεχτεί για να συζητήσουν το θέµα το οποίο παίρ-
νει µια επικίνδυνη στροφή τώρα τελευταία. Οι
Γερµανοί συνεχώς οµιλούν περί παραγραφής, η
οποία βέβαια δεν υπάρχει διότι µέχρι το 1996
υπήρχε αναστολή. 

Την υποστήριξή τους στα δίκαια αιτήµατα
του Εθνικού Συµβουλίου εκφράζουν µε ψηφί-
σµατά τους συνδικαλιστικές οργανώσεις και
άλλοι µαζικοί φορείς, που ζητούν από τον πρω-
θυπουργό να προβεί άµεσα στις απαραίτητες
ενέργειες για την είσπραξη του κατοχικού δα-
νείου και των γερµανικών επανορθώσεων, προ-
τείνοντας το ποσόν αυτό να δοθεί κατά
προτεραιότητα στη δηµόσια ΠΑΙ∆ΕΙΑ και την
ΥΓΕΙΑ.

Ε Π Ι Κ Ι Ν ∆ Υ Ν Ε Σ  Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι ΣΕ Π Ι Κ Ι Ν ∆ Υ Ν Ε Σ  Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ
σ τ ο  Α ι γ α ί ο  κ α ι  Μ .  Α ν α τ ο λ ήσ τ ο  Α ι γ α ί ο  κ α ι  Μ .  Α ν α τ ο λ ή
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