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Τις τελευταίες µέρες είχαµε δηλώσεις και εξαγγελίες
από τους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού κεφαλαίου,

της τρόϊκας, της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού από
τη ∆ΕΘ, σε µια συντονισµένη προσπάθεια να δικαιολογή-
σουν την αντιλαϊκή πολιτική τους και να επιταχύνουν τα
βάρβαρα  µέτρα για την αύξηση του βαθµού εκµετάλλευσης
των εργαζοµένων.

Σήµερα αυτό το αντιλαµβάνονται όλο και περισσότεροι.
∆εν είναι λίγοι, όµως, αυτοί που, κάτω από την επίδραση
της αστικής προπαγάνδας, η οποία εκφράζεται και στο ερ-
γατικό κίνηµα, στο λαϊκό κίνηµα, εµφανίζονται ή και είναι
πραγµατικά ανυποψίαστοι όσον αφορά τον χαρακτήρα, τις
αιτίες, την έκταση, το βάθος και τη διάρκεια της κρίσης, που
συνοψίζεται σε αυτό που ακούγεται «κρίση είναι θα περά-
σει». 

Ηπαρούσα καπιταλιστική οικονοµική κρίση, όµως, δεν
είναι σαν τις προηγούµενες, γι’ αυτό και δεν µπορούν

να τη διαχειριστούν όπως τα προηγούµενα χρόνια.
Όσο αυξάνει ο βαθµός εκµετάλλευσης της εργατικής

τάξης, η µόνη τάξη που παράγει υπεραξία στο κεφαλαιο-
κρατικό σύστηµα, τόσο θα συσσωρεύονται κεφάλαια και θα
εµφανίζεται το φαινόµενο υπερπαραγωγής εµπορευµάτων,
ενώ η εργατική τάξη, η οποία ταυτόχρονα αποτελεί τον βα-
σικό  καταναλωτή, δεν θα µπορεί να καταναλώσει.

Όσο αναπτύσσεται ο καπιταλισµός, πολλαπλάσια πλη-
θαίνει αριθµητικά η εργατική τάξη και εκδηλώνεται αναντι-
στοιχία των παραγωγικών δυνάµεων και δυνατοτήτων µε
τις σχέσεις παραγωγής, που έχει φέρει το καπιταλιστικό σύ-
στηµα στα όριά του, ενώ τα όποια µέτρα παίρνει για το ξε-
πέρασµα της κρίσης λειτουργούν σαν λάδι στη φωτιά.

Πολλοί, επίσης, είναι αυτοί, που, υιοθετώντας την καλ-
λιεργούµενη αντίληψη περί αναποτελεσµατικότητας

των αγώνων, λένε «δεν γίνεται τίποτε, η εργατική τάξη δεν
τραβάει» κ.α. τέτοια ιδεολογήµατα. Κάτω από το βάρος των
οικονοµικών εξελίξεων και τη δράση των ταξικών δυνάµεων
το προηγούµενο διάστηµα, αυτές οι δυνάµεις αποµονώνο-
νται, εκτίθενται πολιτικά και συνδικαλιστικά. 

Βέβαια, µε τους σηµερινούς συσχετισµούς δυνάµεων
στο εργατικό κίνηµα, όπου οι δυνάµεις του εργοδοτικού κυ-
βερνητικού συνδικαλισµού αποτελούν πλειοψηφία, οι ερ-
γαζόµενοι έχουν να αντιµετωπίσουν πρόσθετα εµπόδια
στην ανάπτυξη της ταξικής πάλης για την ανατροπή της
αντιλαϊκής πολιτικής, για να ανοίξει τον δρόµο για τη λαϊκή
εξουσία και οικονοµία, που θα αναπτύσσεται µε κριτήριο της
ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και όχι την κερδοφορία
της πλουτοκρατίας.

Για τον σκοπό αυτό καθήκοντα καθηµερινά προκύ-
πτουν για όλους. Μόνος του δεν µπορεί κανένας. Ορ-

γανωµένα, συσπειρωµένα, ταξικά προσανατολισµένα,
επιβάλλεται να συνεχίσουµε στον δρόµο του αγώνα.

∆ιαφορετικά όσο θα συνεχίζεται αυτή η πολιτική, θύµατα
θα δηµιουργεί, ανέργους, πεινασµένους, πρόσφυγες, µετα-
νάστες και εκατόµβες νεκρών, από την βία του κεφαλαίου. 
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ΑΝΑΓΚΗ ανάπτυξης πολύµορφων ΑΓΩΝΩΝ και ΑΠΕΡΓΙΩΝ
Σε µαζική σύσκεψη ναυτεργατών,

συνταξιούχων, σπουδαστών και
ανέργων, που πραγµατοποίησαν, την Τε-
τάρτη 7 Σεπτέµβρη, τα ταξικά ναυτερ-
γατικά σωµατεία διαπιστώθηκε ότι:

Χωρίς ηµεροµηνία λήξης συνεχίζεται η
βάρβαρη επίθεση της πολιτικής του κεφα-
λαίου, σε βάρος των δικαιωµάτων και του
εισοδήµατος της εργατικής – λαϊκής οικο-
γένειας, µε την εφαρµογή του «µε-
σοπρόθεσµου», συνέχεια του
«µνηµονίου», για να πληρώσουν οι
εργαζόµενοι την καπιταλιστική
κρίση που δηµιούργησαν οι κεφα-
λαιοκράτες µε τους εκπροσώπους
τους.

Η ανεργία, η φτώχια, η εξα-
θλίωση παίρνουν εκρηκτικές δια-
στάσεις, πρόσθετες µειώσεις
µισθών και συντάξεων, απολύσεις,
κατάργηση ΣΣΕ, «µαύρη» ανα-
σφάλιστη εργασία, φοροεπιδροµή,
παραδίδουν στα σχέδια του κεφαλαίου την
δηµόσια Υγεία – Παιδεία και την δηµόσια
περιουσία (λιµάνια, νερό, ενέργεια, µετα-
φορές).

Υπονοµεύεται η αναπαραγωγή της ερ-
γατικής δύναµης, που στο χώρο µας η κα-
τάσταση στη ναυτική εκπαίδευση είναι
διαλυτική, ανοίγουν οι σχολές, ΑΕΝ –
ΚΕΣΕΝ – ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, χωρίς κα-
θηγητές και υποδοµή, οδηγώντας τους ναυ-
τεργάτες στην ανεργία και την
ανασφάλεια, ενώ ενισχύεται το µεσιτικό –
δουλεµπορικό κύκλωµα πολλαπλά.

Εφαρµόζονται τα νέα αντιλαϊκά
µέτρα του «µεσοπρόθεσµου»:

• Αυξήθηκε το χαράτσι τύπου ΛΑΦΚΑ
και επιβάλλεται «ειδική εισφορά» από 3%
µέχρι 10% για όλες τις επικουρικές συντά-
ξεις πάνω από 300 ευρώ, ενώ τον επόµενο
µήνα αναµένεται να ανακοινωθεί δραστική
µείωση των επικουρικών συντάξεων.

• Επιβλήθηκε πρόσθετη «εισφορά» για
τους συνταξιούχους του ΝΑΤ και των
άλλων φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης,
που είναι µέχρι 60 ετών και φτάνει στο
10%. 

• Μείωση του αφορολόγητου ποσού
από 12.000 στις 8.000 ευρώ, µε αποτέλε-
σµα την αύξηση της άµεσης φορολογίας
κατά 400 ευρώ το χρόνο. 

• «Μαχαίρι» έπεσε και στο ΕΚΑΣ.
Πάνω από 15.000 χαµηλοσυνταξιούχοι
όλων των Ταµείων εκτιµάται ότι θα απο-
κλειστούν ακόµη και από αυτό το επίδοµα

ντροπής, όταν οι πενιχρές αποδοχές τους
ξεπερνούν τις 8.472,09 ευρώ το χρόνο. 

• Μειώνουν ακόµη και τις αναπηρικές
συντάξεις, αφού γι’ αυτές, στο «µεσοπρό-
θεσµο» προβλέπεται για την πενταετία
2011-2015 «κούρεµα» κατά 625 εκατοµ-
µύρια ευρώ. Χαράτσι µέχρι και 80% επι-
βάλλεται, επίσης, και στις συντάξεις των
περιθαλποµένων σε δηµόσια ιδρύµατα.

• Ειδικά για τους συνταξιούχους του
ΝΑΤ, εκτός όλων των άλλων, προβλέπεται
και η αναπροσαρµογή των συντάξεων προς
τα κάτω …µέχρι να ισοσκελισθεί ο ελ-
λειµµατικός προϋπολογισµός «µαϊµού»
του ΝΑΤ, από την χρηµατοδότηση του
οποίου κόπηκαν 50 εκ. το 2011, άλλα 100
εκ. θα κοπούν το 2012, ενώ το 2013 εντάσ-
σεται στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και ο Οίκος Ναύτη
ενσωµατώνεται στον ΕΟΠΥΥ στα πλαίσια
του ακρωτηριασµένου ΕΣΥ.

Έρχονται και νέα
άγρια αντιλαϊκά µέτρα

Τονίσθηκε η ανάγκη, χωρίς καθυστέ-
ρηση να προχωρήσουµε στην προετοιµα-
σία νέων αγωνιστικών και απεργιακών
κινητοποιήσεων, για να ακυρωθούν στην
πράξη τα αντιλαϊκά µέτρα.

• Για το δικαίωµα στη δουλειά µε συ-
γκροτηµένα δικαιώµατα, µέτρα προστα-
σίας για όλους τους άνεργους.

• Για την υπεράσπιση του δικαιώµα-
τος στη κοινωνική ασφάλιση, να απο-
τραπεί η διάλυση του ΝΑΤ, να
καταβάλουν τις οφειλές οι εφοπλιστές,
να µαταιώσουν την µείωση των συντά-
ξεων και της επικουρικής, να µην κα-
ταργηθεί το επικουρικό ταµείο και το
εφάπαξ.

• Για αποκλειστικά δηµόσια – δω-
ρεάν Ναυτική εκπαίδευση – µετεκπαί-
δευση που να ανταποκρίνονται στις
σύγχρονες ανάγκες.

Ζούµε πολύ σοβαρές εξελίξεις
που ανεβάζουν την ευθύνη και

την απαιτητικότητα όλων µας. Η ολοµέ-
τωπη επίθεση του κεφαλαίου χτυπάει το
σύνολο των δικαιωµάτων για να γίνουν
οι εργαζόµενοι, οι ναυτεργάτες πολύ
φτηνοί και να αυξήσουν τα πλούτη τους
οι εφοπλιστές και τα άλλα τµήµατα της
πλουτοκρατίας.

Σκοπός του ΠΑΣΟΚ, της Ν∆, του
ΛΑ.Ο.Σ., της Ευρωπαϊκής Ενωσης,
όλων των δυνάµεων που στηρίζουν το
εκµεταλλευτικό καπιταλιστικό σύστηµα
είναι να φορτώσουν τα βάρη της καπι-
ταλιστικής κρίσης στην εργατική τάξη,
στα λαϊκά στρώµατα, γι' αυτό έχουµε
υποχρέωση να αντιταχθούµε µε όλες µας
τις δυνάµεις και να απαντήσουµε οργα-
νωµένα, συνεχίζοντας και
κλιµακώνοντας τους αγώ-
νες µας.

Η καπιταλιστική κρίση
δεν γεννήθηκε από την
αδιαφάνεια, τη ρεµούλα, το
χρέος και τα ελλείµµατα. Η
κρίση είναι γέννηµα του
συστήµατος που στηρίζεται
στην ατοµική, καπιταλιστική ιδιοκτησία
στα µέσα παραγωγής, στην αναρχία και
στην ανισόµετρη ανάπτυξη κλάδων και
τοµέων της οικονοµίας.

Η κρίση πυροδοτείται από την υπερ-
συσσώρευση κεφαλαίων που συγκε-
ντρώθηκαν την περίοδο ανόδου της
οικονοµίας από την εκµετάλλευση της
εργατικής τάξης και δεν µπορούν σή-
µερα να βρούνε διέξοδο που θα εξασφα-
λίζει υψηλό ποσοστό κέρδους, όπως
επιθυµούν οι καπιταλιστές.

Οι εφοπλιστές την προηγούµενη πε-
ρίοδο έβγαλαν τεράστια κέρδη, συγκέ-
ντρωσαν τεράστια κεφάλαια από την
εκµετάλλευση των ναυτεργατών, αξιο-
ποιώντας την πολύχρονη άνοδο της ναυ-
λαγοράς. Ακόµα και στις συνθήκες της
κρίσης το εφοπλιστικό κεφάλαιο που
δραστηριοποιείται στις διεθνείς µεταφο-
ρές βγάζει υψηλά κέρδη και κάνει επεν-
δύσεις δισεκατοµµυρίων δολαρίων µε το
κτίσιµο νέων πλοίων σε Ασιατικά Ναυ-

πηγεία, µε αγορά πλοίων από δεύτερο
χέρι, µε επέκταση των επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων.

Κάλεσµα αγώνα
Η Κοµµατική Οργάνωση Ναυτεργα-

τών του ΚΚΕ καλεί όλους τους συνα-
δέλφους να πάρουν τη θέση τους στον
αγώνα και µαζικά να διεκδικήσουµε:

Την κρίση και το χρέος να τα πλη-
ρώσει η πλουτοκρατία. Οι εργαζόµε-
νοι δεν έχουν καµία ευθύνη.

Το χρέος το δηµιούργησε η πολιτική
που χρηµατοδοτεί χρόνια τους µεγάλους
επιχειρηµατίες µε δισεκατοµµύρια ευρώ,
τους παρέχει προκλητικές φοροαπαλλα-
γές και εισφοροαπαλλαγές σε βάρος των
ασφαλιστικών      Ταµείων, (συµπερι-

λαµβανοµένου του NAT),
διαθέτει τεράστια κονδύλια
για τις επιθετικές, ιµπεριαλι-
στικές ανάγκες του NATO.

Να µην περάσουν οι
εκβιασµοί και οι απειλές για
τη χρεοκοπία της χώρας. Η
πολιτική του µνηµονίου και
του µεσοπρόθεσµου προ-
γράµµατος χρεοκοπεί το

λαό, τον καταδικάζει στη φτώχεια και
στην εξαθλίωση.

Οι συζητήσεις στην Ευρωπαϊκή
Ενωση για τη δανειοδότηση της Ελλά-
δας και την ελεγχόµενη (επιλεκτική)
χρεοκοπία έχουν µια κοινή κατεύθυνση:

Την διασφάλιση των κερδών των
τραπεζιτών και των άλλων τµηµάτων
του κεφαλαίου, την επιβολή σκληρών
αντεργατικών µέτρων.

(Συνέχεια στη σελίδα 3)

Μέλη των Εργατικών Συνδέσµων 
Αυστραλίας, ΑΤΛΑΣ Σύδνεϋ 
και ΣΩΚΡΑΤΗΣ Νιούκαστλ, 

προσφέρουν στη «Ν» 3.000 δολ. 
Αυστραλίας  για την ενίσχυση της 
καµπάνιας για τα συµφέροντα των
ναυτεργατών και γενικά όλων των 

εργαζοµένων.

ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΚΕ
Ανακοίνωση - κάλεσµα

προς όλους τους ναυτεργάτες

ΑΑΡΡΧΧΑΑΙΙΡΡΕΕΣΣΙΙΕΕΣΣ  ΠΠΛΛΟΟΙΙΑΑΡΡΧΧΩΩΝΝ
ΚΚααλλπποοννοοθθεευυττιικκόό  ππλλεειιοοψψηηφφιικκόό
εεκκλλοογγιικκόό  σσύύσσττηηµµαα  κκααιι  άάλλλλεεςς
ααννττιιδδηηµµοοκκρρααττιικκέέςς  µµέέθθοοδδοοιι

Με το αντιδηµοκρατικό πλειοψηφικό εκλο-
γικό σύστηµα διεξάγονται για µια ακόµα φορά
οι αρχαιρεσίες στην Ένωση Πλοιάρχων την
ΠΕΠΕΝ, γεγονός που νοθεύει την έκφραση των
µελών και αποκλείει την αντιπροσώπευση της
ταξικής φωνής του κλάδου, που εκφράζεται
από την ∆ηµοκρατική Αγωνιστική Ενότητα
Πλοιάρχων «∆ΑΕΠ».

Θυµίζουµε ότι κατόπιν απαίτησης δευτερο-
βάθµιων, τριτοβάθµιων συνδικαλιστικών οργά-
νων και παρέµβασης του YEN, πριν κάποια
χρόνια, το καταστατικό της ΠΕΠΕΝ τροποποι-
ήθηκε ώστε η εκλογή αντιπροσώπων για την
ΠΝΟ και το ΕΚΠ να γίνεται µε Απλή Αναλογική.

Παρόλα αυτά η ∆ιοίκηση και η ελεγχόµενη
από αυτή Εφορευτική Επιτροπή των αρχαιρε-
σιών του 2003 και του 2007 εξέλεξε τους αντι-
προσώπους για το ΕΚΠ και την ΠΝΟ, µε τον
ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και για την Εκλογή
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, δηλαδή µε το
πλειοψηφικό εκλογικό σύστηµα.

Η τότε Εφορευτική Επιτροπή, χωρίς κανένα
ουσιαστικό επιχείρηµα είχε απορρίψει την γρα-
πτή παρέµβαση της ∆ΑΕΠ που ζητούσε ότι
εφόσον δεν εµφανίζεται συγκροτηµένος συν-
δυασµός τότε -όπως ορίζει το καταστατικό-
όλοι οι υποψήφιοι θεωρούνται ανεξάρτητοι και
για να ισχύσει η Απλή Αναλογική πρέπει να
υπάρξει µονοσταυρία. 

Η ∆ΑΕΠ καταγγέλλει κάνει έγκαιρα καθαρό
σε κάθε κατεύθυνση ότι δεν θα δεχτεί νέα κατά-
φωρη παραβίαση του υπάρχοντος αντιδραστι-
κού καταστατικού -επί το αντιδραστικότερο- και
θα προσβάλλει µε κάθε τρόπο και µέσο ανά-
λογη τέτοια ενέργεια, από την σηµερινή Εφο-
ρευτική Επιτροπή.

(Προγραµµατική ∆ιακήρυξη                            
της ∆ΑΕΠ στη σελ. 2)

Συνάδελφοι Μηχανικοί,
Η ΠΕΜΕΝ σε συνθήκες βαθιάς κα-

πιταλιστικής κρίσης και όξυνσης των
προβληµάτων σε βάρος των εργαζο-
µένων, συνεχίζει αταλάντευτα στο
δρόµο της ταξικής πάλης, τα 110 χρό-
νια δράσης της έχουν σηµατοδοτήσει
τους αγώνες του ναυτεργατικού, εργα-
τικού κινήµατος, βρί-
σκεται και σήµερα στη
πρώτη γραµµή των
αγώνων µε τις ταξικές
δυνάµεις, τις δυνάµεις
του ΠΑΜΕ, σε σύ-
γκρουση και ανατροπή
µε την αντιλαϊκή πολι-
τική του κεφαλαίου.

Το προηγούµενο διά-
στηµα αναπτύξαµε πολύ-
µορφες αγωνιστικές και
απεργιακές κινητοποιή-
σεις για την υπεράσπιση
των δικαιωµάτων των
ναυτεργατών, των εργα-
ζοµένων, σε συνθήκες αρνητικού συσχε-
τισµού δύναµης στο συνδικαλιστικό
κίνηµα, µε την πλειοψηφία να την αποτε-
λούν οι δυνάµεις του κυβερνητικού, εργο-
δοτικού συνδικαλισµού (ΠΑΣΚΕ- ∆ΑΚΕ-
ΑΠ), οι υπερασπιστές της πολιτικής της
ανταγωνιστικότητας, του «κοινωνικού
εταιρισµού».

Σ’ αυτές τις συνθήκες που εντείνεται η
επίθεση των δυνάµεων του κεφαλαίου,
που ισοπεδώνεται το σύνολο των δικαιω-
µάτων της ναυτεργατικής, λαϊκής οικογέ-
νειας, πρέπει να γίνει υπόθεση του κάθε

µηχανικού, ναυτεργάτη, εργάτη, η ανάγκη
για την ολόπλευρη συµµετοχή στη ζωή και
την δράση των σωµατείων, των συνδικά-
των.

Η αστική τάξη εχθρεύεται το οργανω-
µένο, περιφρουρηµένο, ταξικά προσανα-
τολισµένο, µαζικό λαϊκό κίνηµα. ∆εν έχει
πρόβληµα να σχεδιάζει και να προβάλλει

µε τους µηχανισµούς της,
την αγανάκτηση και την
οργή καλουπωµένα στις
πλατείες, µακριά από
τους χώρους δουλείας,
µακριά από τα συνδικάτα
που παλεύουν ενάντια
στην καπιταλιστική βαρ-
βαρότητα, την επιθετικό-
τητα του κεφαλαίου σε
βάρος του συνόλου των
δικαιωµάτων της εργατι-
κής λαϊκής οικογένειας. 

Οι πολιτικοί εκπρόσω-
ποι της αστικής τάξης
καλλιεργούν συγχύσεις

και αυταπάτες. Οι κρατικοί και παρακρατι-
κοί µηχανισµοί τους προβοκάρουν το τα-
ξικό εργατικό κίνηµα και µε την βία και την
τροµοκρατία επιβάλλουν την αύξηση του
βαθµού εκµετάλλευσης, την φτώχεια, την
ανεργία, την εξαθλίωση του εργαζόµενου
λαού. Τα θύµατα της πολιτικής τους είναι η
καύσιµη ύλη για την ανταγωνιστικότητα
του κεφαλαίου. Αποτελεί µονόδροµο για
τους καπιταλιστές.

Συνάδελφοι Μηχανικοί,
Είναι ώρα ευθύνης, είναι η στιγµή

που ο καθένας µας πρέπει καλά να
σκεφτεί και να αποφασίσει, οργανω-
µένα, συσπειρωµένα, να αναχαιτί-
σουµε την βάρβαρη αντιλαϊκή
πολιτική, να βγούµε στην λαϊκή αντε-
πίθεση.

Είναι ώρα ευθύνης για την οικογένεια
µας, τον κλάδο µας, την τάξη µας, να
µην αποδεχτούµε τον «κοινωνικό κανιβα-
λισµό» που επιδιώκουν οι δυνάµεις του
κεφαλαίου, µε το χτύπηµα της συνδικαλι-
στικής οργάνωσης, την κατάργηση των
ΣΣΕ και την εξάπλωση της «µαύρης» -
ανασφάλιστης εργασίας, την διάλυση του
ΝΑΤ από 1/01/2013 αλλά και των άλλων
κοινωνικοασφαλιστικών ταµείων και δικαι-
ωµάτων µας, να µην αποδεχτούµε τις
στρατιές των ανέργων, την βία, την τρο-
µοκρατία σε βάρος των λαών για τις επι-
διώξεις των µονοπωλίων. 

Με εµπιστοσύνη στην δύναµη µας,
στο δίκιο της τάξης µας, εµείς παράγουµε
τον πλούτο και το κεφάλαιο τον κλέβει.

Στην ιστορία δεν υπήρξε κοινωνία
χωρίς εργάτες, ενώ αντίθετα υπήρξε
χωρίς κεφαλαιοκράτες.

Σήµερα µπροστά στη σήψη του κα-
πιταλιστικού τρόπου παραγωγής, η
µόνη διέξοδο είναι να ολοκληρώσει η
εργατική τάξη την ιστορική της
αποστολή, να καταργήσει τους εκµε-
ταλλευτές της, να κατακτήσει την πολι-
τική εξουσία, να  κοινωνικοποιήσει
τα βασικά και συγκεντρωµένα µέσα
παραγωγής, µε κεντρικό σχεδιασµό
µας οικονοµίας  και λαϊκό έλεγχο, να
αξιοποιούνται και να αναπτύσσονται
ολοκληρωµένα οι παραγωγικές δυνα-
τότητες µας χώρας µας.

ΑΓΩΝΑΣ - ΡΗΞΗ - ΑΝΑΤΡΟΠΗ
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΡΑΦΕΤΑΙ

ΜΕ ΠΑΛΗ ΤΑΞΙΚΗ 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΠΕΜΕΝ 
Συµµετέχουµε µαζικά στη Συνέλευση
για εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

21 Σεπτέµβρη 2011, στις 10:30 το πρωί

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΟΣ
στις συνδικαλιστικές ελευθερίες

και διακίνηση εντύπων σωµατείων

Στα πλαίσια της εφαρµογής του «µεσο-
πρόθεσµου» πλαισίου, δηµοσιεύτηκε

απόφαση (αριθ.14403/1-8-2011) του υπουργείου
Επικρατείας µε θέµα «Ταχυδροµική διακίνηση
ηµερήσιου και περιοδικού τύπου». Η κυβέρνηση
µε αυτή την απόφαση, στραγγαλίζει οικονοµικά
την διακίνηση έντυπου υλικού των συνδικάτων,
καταργεί την ατέλεια των συνδικαλιστικών ενώ-
σεων µε αποτέλεσµα:

-1. Αποκλείει την δυνατότητα επικοινωνίας µε
τα µέλη τους λόγω αυξηµένου οικονοµικού βά-
ρους.

-2. Ορίζει προϋποθέσεις για σύσταση εκδοτι-
κής εταιρείας µε επαγγελµατία δηµοσιογράφο.

-3. Τα σωµατεία που έχουν αρχαιρεσίες µε επι-
στολική ψηφοφορία για την ανάδειξη διοίκησης
και αντιπροσώπων σε δευτεροβάθµιες και τριτο-
βάθµιες οργανώσεις, µε την οικονοµική επιβά-
ρυνση που γίνεται τους υπονοµεύει την υποχρέωση
της εφαρµογής των συνδικαλιστικών δικαιωµάτων.

Αντίστοιχα αυξήθηκαν οι οικονοµικές αµοιβές
για την κάθε συµµετοχή (ήταν 107 ευρώ, έγινε 200
ευρώ) των δικαστικών αντιπροσώπων στις συνδι-
καλιστικές οργανώσεις, που αποτελεί πρόσθετη οι-
κονοµική αιµορραγία, ιδιαίτερα στα ναυτεργατικά
σωµατεία λόγω της µεγάλης χρονικής διάρκειας
στις αρχαιρεσίες τους.

Απαιτούµε την άµεση κατάργηση της υπουρ-
γικής απόφασης και µείωση της αµοιβής  στην
συµµετοχή των δικαστικών αντιπροσώπων.

Αυτές οι αποφάσεις εντάσσονται στην γενικευ-
µένη επίθεση του κεφαλαίου σε βάρος των δικαιω-
µάτων των εργαζοµένων, ενισχύεται από σειρά
αντεργατικών-αντιλαϊκών µέτρων που καταργεί τις
ΣΣΕ, την κοινωνική ασφάλιση, διογκώνει την
ανεργία, ενισχύει την «µαύρη» ανασφάλιστη εργα-
σία των σύγχρονων δουλεµπορικών κυκλωµάτων.

(Συνέχεια στη σελ. 2)  

Καθήκον ΟΛΩΝ ο ταξικός αγώνας
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ΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΝ2

ΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΝ
ΜΗΝΙΑΙΑ 

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 15
Εξωτερικού: Ευρώ  50

H ύλη του παρόντος φύλλου 
έκλεισε 12 Σεπτέµβρη 2011

Από 29 Ιουλίου έως 4 Αυ-
γούστου εκπρόσωποι των

ταξικών ναυτεργατικών σωµατείων
ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ επισκέ-
φτηκαν τα λιµάνια Πάτρας, Κυλλή-
νης, Ρίου και Ηγουµενίτσας, όπου
διαπιστώθηκε η  καταπάτηση σε
µισθολογικά - εργασιακά - κοινωνι-
κοασφαλιστικά δικαιώµατα των
ναυτεργατών, η επέκταση της
«µαύρης» ανασφάλιστης εργα-
σίας, η διεύρυνση του καθεστώτος
της άνισης αµοιβής για ίση εργα-
σία µε ναυτεργάτες χωρίς συγκε-
κριµένα δικαιώµατα.

Στο λιµάνι της Πάτρας ο όµιλος
GRIMALDI και στα υπό ιταλικής
σηµαίας πλοία έχει τις εξής συνθέ-
σεις: 
● Στο Ε/Γ-Ο/Γ «CRUISE
OLYMPIA» 65 Ελληνες, 56 Ιταλοί,
7 Ρουµάνοι και 1 Βούλγαρος, 
● Στο Ε/Γ-Ο/Γ «CRUISE
EUROPA» 65 Ελληνες, 61 Ιταλοί,
5 Ρουµάνοι και 3 Βούλγαροι. 
● Στο Ο/Γ «EUROCARGO
NAPOLI» 16 Ιταλοί και 10 Φιλιππι-
νέζοι. 

Επίσης µε τις ειδικές µειωµένες
οργανικές συνθέσεις δεν καλύπτο-
νται οι πραγµατικές ανάγκες των
πλοίων. 

Έχουν προσλάβει χαµηλόµι-
σθους, ανασφάλιστους, χωρίς
συνδικαλιστική εκπροσώπηση
ναυτεργάτες και τους «βαφτίζουν»
ως υπεράριθµους. Συγκεκριµένα: 
● Στο «SUPERFAST VI» (σηµαία
Ελληνική) είναι ναυτολογηµένοι 9
αλλοδαποί ναυτεργάτες, όπως και
στο «SUPERFAST XI». 
● Στο «EUROPA PALACE»  (ση-
µαία ελληνική) 1 αλλοδαπός ναυ-
τεργάτης και στα «IONIAN
QUEEN»  και «ELLIT»  (σηµαία
Κύπρου) από 2 αλλοδαποί ναυ-
τεργάτες.

Στην πορθµειακή γραµµή Ρίου
- Αντιρρίου λόγω των       αυξηµέ-
νων αναγκών της εµπορευµατικής
κίνησης, του µικρού αριθµού δρο-
µολογηµένων πλοίων και των ειδι-
κών µειωµένων συνθέσεων
παραβιάζεται η Συλλογική Σύµ-
βαση Εργασίας µε την µη τήρηση
της ωριαίας ανάπαυσης, την εντα-
τικοποίηση της εργασίας.

Στη δροµολογιακή γραµµή
«Ηγουµενίτσα - Ιταλία» οι συνθέ-
σεις των πλοίων είναι οι εξής: 

● Στο Φ/Γ-Ο/Γ «SEATRADE» (ση-
µαία Κύπρου) είναι ναυτολογηµέ-
νοι 45 Ελληνες, 8 Ρουµάνοι, 3
Βούλγαροι, 1 Αιγύπτιος και 1 Φι-
λιππινέζος. 
● Στο Φ/Γ-Ο/Γ «OLYMPUS» (ση-
µαία Ηνωµένου Βασιλείου) είναι
ναυτολογηµένοι 38 Ελληνες και 25
Ρουµάνοι.

Αυτή η πολιτική της ανταγωνι-
στικότητας και κερδοφορίας του
κεφαλαίου, µε την αύξηση του
βαθµού εκµετάλλευσης των ναυ-
τεργατών, των εργαζοµένων, δηµι-
ούργησε την καπιταλιστική κρίση. 

Οι δυνάµεις του κυβερνητικού -
εργοδοτικού συνδικαλισµού
υπονοµεύουν την ανάπτυξη
αγωνιστικών και απεργιακών κινη-
τοποιήσεων, αρνούνται να υπερα-
σπίσουν τις συµφωνίες που
υπογράφει (η ΠΝΟ) για τις συνθέ-
σεις των πλοίων, ακόµα και τα ελά-
χιστα που προβλέπονται µέσα
από τις Συλλογικές Συµβάσεις Ερ-
γασίας, που ενώ τις υπογράφουν
την ίδια ώρα επιτρέπουν να τις πα-
ραβιάζουν».

ΝΑΥΤΙΚΑ... ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

ΠΠάάννωω  ααππόό  110000  ππννίίγγηηκκαανν
3300  µµέέττρραα  ααππόό  ττηηνν  αακκττήή  !!

Πάνω από 100 πνιγµένοι από βύθιση, 10-07-11, στον
ποταµό Βόλγα, 30 µ. από την ακτή, κοντά στην πόλη Καζάν
800 χλµ ανατολικά της Μόσχας, του τουριστικού ποταµό-
πλοιου "BULGARIA", µε 188 επιβαίνοντες. 

Το πλοίο είχε ηλικία 56 ετών...! «Επιθεωρείτο τακτικά»
ανακοίνωσε η εταιρεία…, όµως είναι γνωστό σε όλους ότι
στην νεοκαπιταλιστική Ρωσία, όπως και σε όλο τον καπι-
ταλιστικό κόσµο, προέχει το κριτήριο της κερδοφορίας του
κεφαλαίου και όχι η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής σε θά-
λασσα, αέρα και στεριά. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα η βιοµηχανία πλαστών πι-
στοποιητικών του Ρωσικού Νηογνώµονα σε 60 ελληνικά
επιβατηγά πλοία.

Τραγωδία σε σαπιοκάραβο
µε 194 νεκρούς πρόσφυγες

Περίπου 194 πρόσφυγες και µετανάστες έχασαν τη ζωή
τους και µόλις 3 κατάφεραν να σωθούν, όταν το πλοίο στο
οποίο επέβαιναν έπιασε φωτιά, ακολούθησε έκρηξη και
βούλιαξε στην Ερυθρά Θάλασσα. 

Το γεγονός, που κρατήθηκε µυστικό έγινε γνωστό τρείς
µέρες αργότερα στις 07-07-11, αναδεικνύει µε τραγικό
τρόπο τις συνέπειες της καπιταλιστικής κρίσης και των
ιµπεριαλιστικών επεµβάσεων σε όλη την περιοχή. Το σκά-
φος ήταν κατασκευασµένο χωρίς να τηρείται κανένας κα-
νόνας ασφαλείας, γεγονός που θεωρείται ως η κύρια αιτία
της τραγωδίας.

Πνίγηκαν 19, σώθηκαν 11
από ανατροπή δουλεµπορικού

Άλλοι 19 επίσης πρόσφυγες και µετανάστες πνίγηκαν
και 11 διασώθηκαν, από διερχόµενο πλοίο, στις 03-09-11,
όταν το σκάφος στο οποίο είχαν στοιβαχθεί για να διαφύ-
γουν προς την Ιταλία αναποδογύρισε 50 ν.µ. δυτικά της Κε-
φαλονιάς. Στο δουλεµπορικό επέβαινε ο καπετάνιος ο
οποίος, επίσης, πνίγηκε.

Εργατικό ατύχηµα ο θάνατος
στη διαδροµή για τη δουλειά

Μια σηµαντική απόφαση για το τι συνιστά εργατικό ατύ-
χηµα εξέδωσε ο Άρειος Πάγος, που επικύρωσε δικαστική
απόφαση, δικαιώνοντας χήρα ναυτικού ο οποίος πνίγηκε
το 2003 στο Πέραµα ενώ είχε σχολάσει από την εργασία
του.

Το ατύχηµα συνέβη ενώ ο άτυχος άνδρας ετοιµαζόταν
να επιστρέψει στο σπίτι του έχοντας τελειώσει την εργασία
του. Συνάδελφοί του τον βρήκαν να επιπλέει στη θάλασσα.
Είχε αποβιβαστεί από το πλοίο όπου εργαζόταν µέσω πα-
ράπλευρου δεξαµενόπλοιου προκειµένου να φτάσει στη
δέστρα (µπίντα) της προβλήτας, όπου είχε ραντεβού µε τον
πλοίαρχο.

Το Εφετείο, έκρινε ότι «υφίσταται αιτιώδης σύνδεσµος
µεταξύ του ατυχήµατος και της ναυτικής εργασίας, καθό-
σον το συγκεκριµένο ατύχηµα δεν θα είχε συµβεί αν ο
παθών δεν εργαζόταν στο δεξαµενόπλοιο και ότι πρόκειται
τελικά για εργατικό ατύχηµα». Ετσι το Εφετείο επιδίκασε
στη σύζυγο του ναυτικού το ποσό των 38.000 ευρώ.

∆ΕΚΑ∆ΕΣ ΠΛΟΙΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΑ                     
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ !

Βιοµηχανία έκδοσης πλαστών πιστοποιητικών κλά-
σης σε Ε/Γ-Ο/Γ πλοία, Τ/Ρ ηµερόπλοια και Ε/Γ ανοι-

χτού τύπου, θέτοντας σε άµεσο κίνδυνο χιλιάδες
ανθρώπινες ζωές, είχε στήσει το γραφείο του Ρωσικού Νη-
ογνώµονα στην Ελλάδα, ο οποίος από τις 27-7-2009 είχε
αναγνωρισθεί από την κυβέρνηση της Ν.∆., παρά τις πλη-
ροφορίες ότι εξέδιδε πιστοποιητικά κατά παραγγελία... 

Τα σχετικά στοιχεία αποκαλύφθηκαν στις 4 Σεπτέµβρη
-στα πλαίσια των ενδµονοπωλιακών ανταγωνισµών- επι-
βεβαιώνοντας ότι µε την αντιλαϊκή πολιτική της Ε.Ε., την
οποία συνδυαµορφώνουν οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Ν∆,
οι νηογνώµονες έχουν µετατραπεί σε ιδιωτικές εταιρείες,
µηχανισµούς, που µοναδικός τους γνώµονας είναι η αντα-
γωνιστικότητα και κερδοφορία του εφοπλιστικού κεφα-
λαίου. Όπως ο ιδιωτικοποιηµένος Ελληνικός Νηογνώµονας
Α.Ε. µε τα πιστοποιητικά του οποίου θρηνήσαµε εκατόµ-
βες πνιγµένων.

Σύµφωνα µε τις µέχρι τώρα πληροφορίες, τα πλοία που
φέρουν πλαστά πιστοποιητικά κλάσης είναι 24 επιβατηγά,
που εκτελούν επιδοτούµενες ενδονησιωτικές και πορθµει-
ακές γραµµές, ανάµεσά τους το Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο «ΑΓΙΟΣ ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΣ» του εφοπλιστή Ε. Βεντούρη, τα οποία
ακινητοποιήθηκαν από τις αρµόδιες υπηρεσίες προκαλώ-
ντας προβλήµατα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, ενώ γί-
νεται έρευνα από τις αρµόδιες υπηρεσίες για άλλα 36 και
πάει λέγοντας. 

Παράλληλα, έχει σχηµατιστεί φάκελος, ο οποίος διαβι-
βάστηκε στον προϊστάµενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών
Πειραιά «ως κατεπείγουσα» η συνέχιση της διενέργειας
προκαταρκτικής εξέτασης για τη διερεύνηση, προς κάθε κα-
τεύθυνση και εµπλεκόµενη Υπηρεσία, τέλεσης αδικηµάτων
κακουργηµατικής φύσεως. 

Ωστόσο, εκτεθειµένοι σε βαθµό κακουργήµατος παρα-
µένουν τόσο οι πολιτικές ηγεσίες όσο και οι αρµόδιες υπη-
ρεσίες του ΥπΑΑΝ ή όπως αυτό λέγεται κατά καιρούς, που
όνοµα αλλάζει αλλά πολιτική διατηρεί σταθερά φιλοεφο-
πλιστική. 

Οι εξελίξεις αυτές δικαιώνουν πλήρως τα ταξικά ναυ-
τεργατικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ότι είναι
άµεση και επιτακτική η ανάγκη σύστασης Ελληνικού Νηο-
γνώµονα κρατικού, υπό λαϊκό έλεγχο µη κερδοσκοπικό,
που θα συµβάλλει στην έρευνα και την τεχνολογία για την
προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

Όπως καταγγέλλει το ΕΚ Κέρκυρας από την ακινητο-
ποίηση 10 πλοίων στο νησί «έχει δηµιουργηθεί τεράστιο
εργασιακό πρόβληµα στους ναυτεργάτες αφού ήδη οι πλοι-
οκτήτες έχουν υποχρεώσει 80 άτοµα σε υποχρεωτικές
άδειες, πράγµα που σηµαίνει ότι µπορεί στο επόµενο διά-
στηµα να προβούν σε µαζικές απολύσεις», αποκλεισµό
των κατοίκων και µεγάλο οικονοµικό πλήγµα στην τουρι-
στική οικονοµία της χώρας.

ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Προς τους συνδροµητές
και τους φίλους  της «Ν» 

Συνέπεια των παρα-
πάνω αντεργατικών µέ-
τρων και προκειµένου να
µην αναγκασθούµε να δια-
κόψουµε την αποστολή
της «Ν» σε συνδροµητές,
παρακαλούµε -όσοι από
σας έχετε οικονοµικές εκ-
κρεµότητες- φροντίστε να
τις τακτοποιήσετε.

Απευθυνόµαστε ιδιαί-
τερα στους φορείς και φί-
λους, προς τους οποίους,
µέχρι τώρα, στέλναµε τη
«Ν» αχρεωστήτως» και
τους καλούµε να γίνουν
συνδροµητές.

Με την πεποίθηση ότι
θα ξεπεράσουµε και αυτό
το εµπόδιο, συνεχίζουµε
την αγωνιστική µας πο-
ρεία για την υπεράσπιση
των συµφερόντων των
ναυτεργατών και όλων
των εργαζοµένων.

Η Γραµµατεία της Ν.Σ.Κ. 

ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟ∆∆ΕΕΙΙΕΕΣΣ  ΣΣΩΩΜΜΑΑΤΤΕΕΙΙΩΩΝΝ  ΠΠΕΕΜΜΕΕΝΝ  κκααιι  ΣΣΤΤΕΕΦΦΕΕΝΝΣΣΩΩΝΝ  ΣΣΕΕ  ΛΛΙΙΜΜΑΑΝΝΙΙ
ΣΣττοοιιχχεείίαα  πποουυ  εεππιιββεεββααιιώώννοουυνν  ττοο  χχττύύππηηµµαα  σστταα  εερργγαασσιιαακκάά  δδιικκααιιώώµµαατταα

(Συνέχεια από τη σελ.1)

Αντίθετα ενισχύει οικονοµικά της ΜΚΟ (Μη Κυβερνη-
τικές Οργανώσεις), που αποτελούν µηχανισµό στήριξης και
εφαρµογής των αντεργατικών µέτρων.

Η πολιτική της ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας του
κεφαλαίου, η πολιτική της ελευθερίας δράσης του κεφα-
λαίου µε κριτήριο το κέρδος του σε βάρος των εργατικών-
λαϊκών δικαιωµάτων, βαθαίνει την οικονοµική κρίση και
οξύνει τους ανταγωνισµούς του κεφαλαίου, τους ενδοϊµπε-
ριαλιστικούς ανταγωνισµούς.

Αυτή η πολιτική καταργεί δικαιώµατα, κατακτήσεις
δεκαετιών και ενισχύει τη βία και την τροµοκρατία, δια-
τηρεί την πολιτική επιστράτευση των ναυτεργατών για
το χτύπηµα του συνόλου των δικαιωµάτων τους.

Εφοπλιστές – κυβέρνηση και οι πολιτικές δυνάµεις που
υπερασπίζονται τα συµφέροντα του κεφαλαίου, βάζουν ένο-
πλους στα πλοία, στο όνοµα της αντιµετώπισης της τροµο-
κρατίας και της πειρατείας.  

 Η ανεργία ξεπερνάει το 30% στους ναυτεργάτες και θα
ενταθεί το επόµενο διάστηµα µε την αποδροµολόγηση  ακτο-
πλοϊκών πλοίων, όξυνση των ελλειµµάτων του ΝΑΤ στην
κατεύθυνση της ένταξης του στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από 1-1-2013,
πρόσθετες περικοπές σε συντάξεις, γιατρούς, φάρµακα, στη
ναυτική εκπαίδευση – µετεκπαίδευση λίγες µέρες πριν την
έναρξη της νέας χρονιάς παραµένουν οι ελλείψεις σε εκπαι-
δευτικό προσωπικό και κτηριακή υποδοµή δηµιουργώντας
πρόσθετα προβλήµατα στους εκπαιδευόµενους και τις οικο-
γένειες τους.  

Από τις εξελίξεις επιβάλλεται η άµεση σύγκλιση της
Ε.Ε. της ΠΝΟ, για την αντιµετώπιση στο σύνολο των
οξυµµένων προβληµάτων των ναυτεργατών, των εργαζο-
µένων µε την λήψη αποφάσεων για αγωνιστικές και
απεργιακές κινητοποιήσεις. 

Πειραιάς, 26 Αυγούστου 2011
Οι διοικήσεις των Ενώσεων
ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ  ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΟΣ
στις συνδικαλιστικές ελευθερίες

και διακίνηση εντύπων σωµατείων

Απλήρωτοι και νηστικοί συνεχίζουν να µένουν οι ναυ-
τεργάτες του «ΣΑΜΟΣ ΣΠΙΡΙΤ», που από τον Γε-

νάρη 2011 παραµένει δεµένο στους Φούρνους Κορσεών,
γιατί εκτός αυτού χρωστάει και στο ΝΑΤ, ενώ η ∆ηµοτική
Αρχή ...συνεστιάζεται µε τον εφοπλιστή… Γ. Σπανού
(πρώην  διαχειριστή της «Kallisti Ferries», που έχει το θρά-
σος να ζητά και ...αποζηµίωση για «δυσφήµιση»!) 

Στην αίτησή τους για υπαγωγή στις διατάξεις του νόµου
περί εγκαταλειµµένων ναυτικών οι ναυτεργάτες βρέθηκαν
αντιµέτωποι µε την εργοδοτική και κρατική αναλγησία αφού,
µε απόφαση κατά πλειοψηφία η τριµελής επιτροπή (ΥπΑΑΝ
- εφοπλιστές - ΠΝΟ) απέρριψε την ένταξη των ναυτεργατών
στο ν. 3816/2010 «περί εγκατάλειψης στην αλλοδαπή ή ηµε-
δαπή Ελλήνων ναυτικών».

Συµπαραστάτες των ναυτεργατών πάντα τα ταξικά σω-
µατεία ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, που µε δική τους πίεση ψη-
φίσθηκε τροπολογία το 2010 ώστε να περιλαµβάνει και τους
εγκαταλειµµένους στην ηµεδαπή (Ελλάδα) ναυτεργάτες, µε
νέα παρέµβασή τους απαίτησαν και πέτυχαν να γίνει επα-
ναξιολόγηση της κατάστασης που έχουν βρεθεί οι ναυτεργά-
τες εξ αιτίας της εφοπλιστικής αυθαιρεσίας.  

Εξ άλλου για οφειλές προς το ΝΑΤ συνελήφθη 17 Αυ-
γούστου ο συµπλοιοκτήτης και υποπλοίαρχος του

Φ/Γπλοίου "ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ", ο οποίος όµως µε εντολή του
Εισαγγελέα Χαλκίδας αφέθηκε ελεύθερος... 

Να σηµειωθεί ότι το συγκεκριµένο πλοίο το έχει ήδη "σκά-
σει" µια φορά από το λιµάνι της Μύρινας Λήµνου, όπου του
είχε απαγορευτεί ο απόπλους για τον ίδιο λόγο!

Ηεκλογή της νέας διοίκησης και
των αντιπροσώπων, θα κα-

θορίσουν τη στάση της ΠΕΠΕΝ για το
επόµενο διάστηµα σε συνθήκες βα-
θιάς καπιταλιστικής κρίσης, µε τις δυ-
νάµεις του κεφαλαίου να επιτίθενται
στο σύνολο των δικαιωµάτων των
ναυτεργατών, των εργαζοµένων, της
λαϊκής οικογένειας.

Η καπιταλιστική κρίση που εξε-
λίσσεται στη χώρα µας και διεθνώς,
δείχνει τα ιστορικά όρια του συστήµα-
τος, η αιτία είναι αποτέλεσµα της ίδιας
της φύσης τους συστήµατος, τους νό-
µους λειτουργίας του, τις αξεπέρα-
στες αντιθέσεις του, που στο κέντρο
βρίσκεται η βασική αντίθεση, η αντί-
θεση ανάµεσα στον κοινωνικό χαρα-
κτήρα της παραγωγής και της
εργασίας και στην καπιταλιστική ιδιο-
ποίηση των αποτελεσµάτων τους.

Η κερδοφορία του εφοπλιστικού
κεφαλαίου συνεχίζεται και σε περίοδο
καπιταλιστικής κρίσης, το ελληνικό
εφοπλιστικό κεφάλαιο διατηρεί στην
ποντοπόρο ναυτιλία την παγκόσµια
πρωτοκαθεδρία, κατέχοντας το 15%
του συνόλου της µεταφορικής ικανό-
τητας των πλοίων. Τεράστια κεφάλαια
έχουν συσσωρεύσει, µόνο στο πρώτο
7µηνο του 2011 επένδυσαν συνολικά
12 δις δολάρια, τα 9,4 δις δολάρια για
91 νέες ναυπηγήσεις και 2,58 δις δο-
λάρια για την αγορά 98 πλοίων.

Στο συνδικαλιστικό κίνηµα διατη-
ρείται ο αρνητικός συσχετισµός δύνα-
µης µε την πλειοψηφία να την
αποτελούν οι δυνάµεις του κυβερνη-
τικού –εργοδοτικού συνδικαλισµού,
ΠΑΣΚΕ – ∆ΑΚΕ – ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑ-
ΡΕΜΒΑΣΗ, αυτές οι δυνάµεις και
στην ΠΝΟ υπηρετούν τον «κοινωνικό
εταιρισµό», εχθρεύονται την ταξική
πάλη, συντάσσονται µε τα εφοπλι-
στικά συµφέροντα σε βάρος των δι-
καιωµάτων των ναυτεργατών, των
εργαζοµένων.

Η ∆ιοίκηση της Ένωσης Πλοι-
άρχων αποτελεί την «ατµοµη-
χανή» µέσα στην εφοπλιστόδουλη
πλειοψηφία της ΠΝΟ. Αφήνει στο
απυρόβλητο την εφοπλιστική ασυδο-
σία και την κυβερνητική πολιτική που
απροκάλυπτα επιχειρούν, την επέ-
κταση της «µαύρης» και ανασφάλι-
στης εργασίας, το γκρέµισµα των
συλλογικών συµβάσεων, τη διό-
γκωση της ανεργίας, τη µετατροπή
των εργασιακών χώρων σε σύγχρονα
κάτεργα. 

Ούτε η θέση του Πλοιάρχου δεν
είναι κατοχυρωµένη, αφού µε τη
συναίνεση της ΠΕΠΕΝ ψηφίστηκε
το Π∆ 3/2011, που δηµοσιεύθηκε
στις 24 Γενάρη, στην   Εφηµερίδα
της Κυβέρνησης. 

ΕΚ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟΣ
ΠΝΟ ΚΑΙ ΠΕΠΕΝ 

Η ριζική αλλαγή της κατάστασης
στην ΠΝΟ επιβάλλεται να γίνει υπό-
θεση όλων των ναυτεργατών.

Απαιτούµε την επέκταση του Ν.
1264/82 και στους ναυτεργάτες αλ-
λαγή του αντιδηµοκρατικού καταστα-
τικού της ΠΝΟ, της ΠΕΠΕΝ και των
σωµατείων που αρνούνται σκόπιµα
την εφαρµογή της απλής αναλογικής.

Κατάργηση του αντιδηµοκρατικού
ορίου του 1/10 που περιορίζει τους
αντιπροσώπους στα συνέδρια της
ΠΝΟ. Κατάργηση του «χαρατσιού»
που καταβάλλουν οι ναυτεργάτες
στην οµοσπονδία.

∆ιεκδικούµε γενικότερα τον εκδη-
µοκρατισµό της ναυτικής νοµοθεσίας
του ΚΙΝ∆ και του Εσωτερικού Κανονι-
σµού, την κατάργηση των Πειθαρχι-
κών Συµβουλίων.

Η ετήσια συνδροµή της ΠΕΠΕΝ
να γίνει 80 €. Το παράβολο για την
υποψηφιότητα στις αρχαιρεσίες
της ΠΕΠΕΝ να µειωθεί στο µισό. Οι
δόκιµοι πλοίαρχοι να έχουν δικαίωµα
εγγραφής στην ΠΕΠΕΝ από το 1ο εκ-
παιδευτικό ταξίδι καταβάλλοντας για
την εγγραφή τους το ποσό των 5 €.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Ενάντια στο µνηµόνιο» και το

«µεσοπρόθεσµο», να ακυρώσουµε
τη µείωση µισθών, συντάξεων, επι-
δοµάτων, επικουρικής, την κατάρ-
γηση του εφάπαξ, την διάλυση του
ΝΑΤ – Οίκου Ναύτη, που από
1/1/2013  εντάσσονται στο ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ και τον ΕΟΠΥΥ. 

Αποκλειστικά ∆ηµόσια Καθολική
Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση,
Υγεία και Πρόνοια. Ενίσχυση των οι-
κονοµικών του ΝΑΤ, του ΚΕΑΝ και
των Ταµείων Πρόνοιας και του Οίκου
Ναύτη για να καλυφθούν οι σύγχρο-
νες ανάγκες της ναυτεργατικής οικο-
γένειας.

Κατάργηση των αντιασφαλιστι-
κών νόµων του ΠΑΣΟΚ και της Νέας
∆ηµοκρατίας, που απαλλάσσει τους
εφοπλιστές από την καταβολή των
ασφαλιστικών εισφορών. Πάταξη της
εισφοροδιαφυγής.

Να χαρακτηριστεί το επάγγελµα
βαρύ, ανθυγιεινό και επικίνδυνο, κα-
ταβολή επιδόµατος 5% µε βάση το
µισθό.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Ανάκληση του καταστροφικού Κα-

νονισµού 3577/92 της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του Ν. 2932/2001 για την
απελευθέρωση των ακτοπλοϊκών συ-
γκοινωνιών. Κατοχύρωση της κατ’
ελάχιστον λειτουργίας των ακτοπλοϊ-
κών στους 10 µήνες κατ’ έτος. Το αι-
τιολογικό απόλυσης στην περίοδο
ακινησίας να είναι υποχρεωτικά

«λόγω ετήσιας» επιθεώρησης. Να χο-
ρηγηθεί επίδοµα ST/BY. Να καθιερω-
θούν στην κατηγορία υδροπτέρυγων
διπλές βάρδιες όταν η εκτέλεση των
δροµολογίων υπερβαίνουν τις οκτώ
ώρες.

Υπογραφή ενιαίας Συλλογικής
Σύµβασης Εργασίας µε ικανοποιητικό
ποσοστό αύξησης. Κατώτερος µισθός
1400 ευρώ. 7ωρο, 5νθήµερο, 35ωρο
µε σύστηµα εναλλαγής των πληρω-
µάτων 1:1 (µια µέρα µέσα στο καράβι
– µια µέρα έξω από το καράβι), µε
πλήρεις αποδοχές και ασφάλιση στο
ΝΑΤ σε όλη την διάρκεια του χρόνου.
Στην ποντοπόρο ναυτιλία 4µηνη σύµ-
βαση 4 µήνες άδεια.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ
∆εν θα δεχθούµε τον άµεσο

διωγµό πάνω από 4.500 ναυτεργα-
τών µε συγκροτηµένα δικαιώµατα, κυ-
ρίως των γενικών υπηρεσιών, από
την ακτοπλοΐα.

Απαιτούµε κατάργηση της αντερ-
γατικής νοµοθεσίας, ν. 2687/53 όρος
8 των εγκριτικών πράξεων νηολόγη-
σης, του Ευρωπαϊκού Κανονισµού
3577/92, που προωθούν την
«µαύρη» - ανασφάλιστη εργασία, το
δουλεµπορικό κύκλωµα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: ● ΓΕΝΕ στα χέρια
των ναυτεργατών και όχι των δουλε-
µπόρων και των εφοπλιστών. ● Απο-
στρατικοποίηση και αποµάκρυνση
του ΤΕΝΕΛ από το ΓΕΝΕ. ● Η πλειο-
ψηφία του ∆.Σ. του ΓΕΝΕ να αποτε-
λείται από εκπροσώπους των
αντιπροσωπευτικών ναυτεργατικών
ενώσεων. ● Να γίνει πράξη τώρα η
συγκέντρωση CREW LIST και να
ναυτολογούνται άµεσα ναυτεργάτες,
όπου διαπιστώνονται παραβιάσεις
οργανικών συνθέσεων.    ● Επίδοµα
ανεργίας 1.120 ευρώ, ιατροφαρµα-
κευτική προστασία και ασφάλιση για
όλο το διάστηµα της ανεργίας.

Συνάδελφοι, αυτή τη         διοί-
κηση την ξέρατε, την ξαναείδατε,
µην την ξαναεµπιστευτείτε.
● ∆ιενεργεί νόθες εκλογές µε αντιδη-
µοκρατικό τρόπο αποκλείοντας το σύ-
στηµα της απλής αναλογικής.
● Είναι πιστός υπηρέτης κυβέρνησης
– εφοπλιστών, ξεπουλάει τα συµφέ-
ροντα των πλοιάρχων εν’ ενεργεία και
συνταξιούχων.
● Φρενάρει κάθε αγώνα του ναυτερ-
γατικού κόσµου βάζοντας πλάτη για
να περάσει ο εργασιακός µεσαίωνας.
● Αποτελείται από αρχιπλοιάρχους κι
ανθρώπους των γραφείων, που να
αποκλειστούν από τις εκλογές.

Ο πλοίαρχοι πρέπει να µαυρί-
σουν τα τσιράκια εφοπλιστών –
κυβέρνησης.

Καλούµε όλους τους συναδέλ-
φους, να ψηφίσουν τους υποψήφιούς
της ∆ΑΕΠ που θα υπηρετούν τα συµ-
φέροντα του κλάδου µας, των ναυ-
τεργατών, της εργατικής τάξης και όχι
τσιράκια των εφοπλιστών και υπονο-
µευτές των αγώνων µας. 

Πρέπει να ισχυροποιήσουµε το
σωµατείο µας µε δυνάµεις που συ-
γκρούονται κι εµποδίζουν την εφαρ-
µογή των αντιναυτεργατικών –
αντιλαϊκών µέτρων, που συντάσσο-
νται µε τις ταξικές δυνάµεις, τις δυνά-
µεις του ΠΑΜΕ. 

Πειραιάς, Αύγουστος 2011
«∆ΑΕΠ» - Τηλ.: 210 - 41 17 578

Κολοκοτρώνη 99, Πειραιάς 18535

Η ∆ΑΕΠ είναι κοµµάτι των
δυνάµεων που συσπειρώνονται

στη ΝΣΚ και το ΠΑΜΕ.
Τα µέλη της είναι Πλοίαρχοι όλων
των τάξεων, που αγωνίζονται στο
δρόµο της ταξικής πάλης, ακόµα
κι όταν όλα τα κόµµατα του ευρω-
µονόδροµου µαζί µε τις συµβιβα-

σµένες συνδικαλιστικές
παρατάξεις τους, βοµβάρδιζαν το

λαό µε αποπροσανατολιστικά 
ιδεολογήµατα. 

ΨΗΦΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 
ΤΗΣ «∆ΑΕΠ»
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ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

ΕφοπΛηστές και εκβιαστές...
Πέρυσι το καλοκαίρι, η κυβέρνηση, οι πο-

λιτικοί της σύµµαχοι, οι εφοπλιστές και τα
παπαγαλάκια τους οργίαζαν σε βάρος του τα-
ξικού κινήµατος και των ναυτεργατών, χρε-
ώνοντας στις απεργίες την πτώση της
τουριστικής κίνησης. 

Φέτος, που η πλειοψηφία της ΠΝΟ έκανε
ό,τι µπορούσε για να φρενάρει τους αγώνες
των ναυτεργατών, τα στοιχεία των Λιµεναρ-
χείων Πειραιά, Ραφήνας και Λαυρίου δείχνουν
ότι περίπου 300.000 λιγότεροι ταξιδιώτες
επιβιβάστηκαν στα καράβια των ακτοπλόων
εφοπλιστών, στο δίµηνο Ιούλη - Αυγούστου,
σε σύγκριση µε το αντίστοιχο διάστηµα του
2010. 

Όλοι, ακόµα και οι εφοπλιστές, ανακαλύ-
πτουν τώρα ότι για τη µειωµένη κίνηση ευθύ-
νεται η κρίση και το γεγονός ότι ολοένα και
µεγαλύτερο µέρος των Ελλήνων δεν κάνουν
διακοπές, λόγω έλλειψης χρηµάτων. 

Γι' αυτό τώρα άλλαξαν τροπάρι στην προ-
παγάνδα τους και µε όχηµα τα µειωµένα συ-
γκριτικά κέρδη τους, ζητάνε νέα προνόµια και
ακόµα φθηνότερα καύσιµα! 

Τι επιβεβαιώνεται; Ότι όσο τα καράβια
είναι ιδιοκτησία τους, τόσο - µε τις πλάτες
της κυβέρνησης - θα εκβιάζουν τους νησιώ-
τες και όλο το λαό, θα επιτίθενται στους
ναυτεργάτες και το δίκιο τους. 

Τοξικό το «Sea Diamond»
Αµελητέες για τα τοπικά νερά, λέει το

επίσηµο κρατικό ΕΛΚΕΘΕ ότι είναι οι επι-
πτώσεις από το ναυάγιο του κρουαζιερόπλοιου
«SEA DIAMOND», που βούλιαξε πριν 4
χρόνια στη Σαντορίνη,  ενώ κάποιοι ρύποι
που εντοπίσθηκαν κατά τη διάρκεια των µε-
τρήσεων (Νοέµβρης 2010 – Μάης 201Ι),
προέρχονται λέει πιθανότατα από αστικά λύ-
µατα…!

Αυτά, λοιπόν, λέει το ΕΛΚΕΘΕ... Άλλα,
όµως, λένε για την ρύπανση από το «SEA
DIAMOND» οι καθηγητές του πολυτεχνείου
Κρήτης, που επισηµαίνουν ότι η διάβρωση ξε-
κίνησε και έρχονται ανεξέλεγκτες διαρροές
τοξικών…!

Παραµύθι οι συντάξεις «µαϊµού»
Για να δικαιολογήσουν το χάλι των ασφα-

λιστικών Ταµείων και ιδιαίτερα του ΝΑΤ, τα
όσα έχουν ειπωθεί ξεπερνούν ακόµα και τα
σενάρια επιστηµονικής φαντασίας. Μίλησαν
για δεκάδες χιλιάδες πεθαµένους, ψευτοανά-
πηρους, διπλοσυνταξιούχους κ.λπ.

Όµως, µετά από έρευνες µηνών εντοπί-
στηκαν όλο κι όλο 1.473 περιπτώσεις (ΙΚΑ -
ΟΑΕΕ - ΟΓΑ - ΟΠΑ∆), που οι δικαιούχοι
έχουν πεθάνει ενώ πολλές από αυτές παρα-
µένουν στους τραπεζικούς λογαριασµούς ενώ
τελικά µόνο 247 περιπτώσεις έχουν σταλεί
στα δικαστήρια, όπως παραδέχτηκε και ο
πρωθυπουργός στη ∆ΕΘ…!

Τα δύο πρόσωπα ενός προέδρου
Απ’ τη µια κατακεραυνώνεις την «γνωστή

πλειοψηφία της ΠΝΟ» για τον «συµβιβασµό,
την άτακτη υποχώρηση και τελικά την υπο-
ταγή στα κυβερνητικά κελεύσµατα αλλά και
στις εφοπλιστικές παραινέσεις», και… 

Απ’ την άλλη σαν εκπρόσωπος Τύπου
αυτής της ελεεινής πλειοψηφίας µας ανακοι-
νώνεις ότι …«τέλος Αυγούστου (έτσι έχει
συµφωνήσει η πλειοψηφία της ΠΝΟ) επιβάλ-
λεται να οργανωθεί µια πλατιά σύσκεψη στην
οποία θα συµµετέχουν τόσο τα Σωµατεία της
δύναµης της ΠΝΟ (σ.σ. όχι ΟΛΑ) όσο και
όλα (σ.σ. όχι ΟΛΑ) τα Συνταξιουχικά Ναυ-
τεργατικά Σωµατεία»…!

Μας διαβεβαιώνεις ότι «πάγια θέση της
ΠΕΝΕΝ είναι ότι βασικός στόχος στις κινη-
τοποιήσεις πρέπει να είναι η µαζική συµµε-
τοχή και συµβολή όλων των Ναυτεργατών εν
ενεργεία και συνταξιούχων»… 

Αλλά δεν είσαι εσύ που έλεγες και έγρα-
φες ότι ποτέ δεν πρόκειται να συµµετάσχεις
σε κοινό αγώνα µε τα σωµατεία ΠΕΜΕΝ και
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, τις δυνάµεις του ΠΑΜΕ;

Επικαλείσαι την επιτυχία της 3ήµερη
απεργίας των ναυτεργατών 28-29-30 του
Ιούνη για να στηρίξεις την ανύπαρκτη πρό-
τασή σου για συνέχιση της απεργίας, …σε µια
υποτιθέµενη ψηφοφορία που δεν έγινε ποτέ
στην ΠΝΟ…, και ταυτόχρονα επικρίνεις τα
σωµατεία ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ ότι
...περιόρισαν την απεργία στο λιµάνι του
Πειραιά…, για να ξεφύγεις από το ερώτηµα: 

Εσύ γιατί απέρριψες την πρόταση του
Αγωνιστικού Συνδυασµού Ναυτών για κήρυξη
48 απεργίας και αποφάσισες 24ωρη µόνο για
τις 29 Ιούνη;

Και ποιος, τέλος πάντων, θα την κράταγε
την απεργία διαρκείας, όπως θέλεις να επι-
µένεις…, αφού ήδη οι δυνάµεις του ΠΑΜΕ
είχαν τρία 24ωρα άγρυπνοι µέσα στον καύ-
σωνα, ή µήπως εσύ και η σωµατοφυλακή
σου…, που χωρίς αυτή δεν κάνεις βήµα στο
λιµάνι…! 

Και πώς -εσύ κοµµατικό στέλεχος του
ΣΥΡΙΖΑ- επιµένεις σε τέτοιες «εξαλλοσύ-
νες», όπως χαρακτήρισε ο πρόεδρός σου
(Τσίπρας) τις κινητοποιήσεις των ναυτεργα-
τών για το κάτεργο κρουαζιερόπλοιο ΖΕΝΙΘ,
όπου εσύ όχι µόνο δεν συµµετείχες αλλά υπο-
νόµευες…;

ΑΛΕΚΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ
Ωριµάζει η ανάγκη

για πιο βαθιές αλλαγές

Θερµή υποδοχή επεφύλαξαν, την Πέ-
µπτη 21 Ιούλη, οι ναυτεργάτες στην

ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Αλέκα Παπαρήγα, που,
συνοδευόµενη απ' τον Κ. Παρασκευά Γραµ-
µατέα της ΚΟ Αττικής του Κόµµατος, επι-
σκέφτηκε το πλοίο «ΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΛΛΑΣ»
και συνοµίλησε µαζί τους. 

Οι εργάτες της θάλασσας αναγνωρίζουν
στο ΚΚΕ τον συνεπή και αταλάντευτο σύµ-
µαχο και συµπαραστάτη στους σκληρούς τα-
ξικούς αγώνες που έχουν δώσει και αυτούς
που πρόκειται να δώσουν. Η έµπρακτη αλ-
ληλεγγύη του, όταν µάλιστα απέναντί τους
ορθώνονταν µε λύσσα το εφοπλιστικό κεφά-
λαιο και οι µηχανισµοί του, δυναµώνει τους
ισχυρούς δεσµούς που ιστορικά έχουν µε το
ΚΚΕ.

Ανοίγοντας τη συγκέντρωση στο σαλόνι
του πλοίου ο Σ. Τσιµπόγλου, µέλος της ΚΕ
του ΚΚΕ, Γραµµατέας της ΚΟ Ναυτεργατών
και πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ, υπογράµµισε το
συµβολικό περιεχόµενο της επίσκεψης στο
«ΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΛΛΑΣ», καθώς σ' αυτό δό-
θηκαν σκληροί αγώνες όλο το προηγούµενο
διάστηµα, ιδιαίτερα την ηµέρα της πολιτικής
επιστράτευσης. Υπενθύµισε ότι το ΚΚΕ θα
είναι µόνιµα στο πλάι και των ναυτεργατών
σε µια διαρκή ανοιχτή συζήτηση και προ-
σπάθεια για οργάνωση των δυνάµεων µέσα
και έξω απ' τα καράβια, που αποτελεί όρο και
προϋπόθεση για την αντιµετώπιση των προ-
βληµάτων και για διέξοδο απ' το αδιέξοδο
που βρίσκεται ο λαός στο πλαίσιο της οξύτα-
της καπιταλιστικής κρίσης.

Μετά την οµιλία της ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ
αρκετοί απ' τους παρευρισκόµενους πήραν το
λόγο, κατέθεσαν ερωτήµατα, αλλά και έθιξαν
σηµαντικά ζητήµατα που ταλανίζουν τις ερ-
γατικές λαϊκές οικογένειες. 

«Μια ζωή στη θάλασσα, αυτό εδώ είναι
ένα παλάτι, τα δικά µας τα παλάτια πού είναι;
Πλούτος υπάρχει αλλά εµείς τι απολαµβά-
νουµε;», αναρωτήθηκε ένας ναυτεργάτης.
Καθένας απ' τους επόµενους που πήραν το
λόγο, έδωσαν και την απάντηση, µιλώντας
για την τεράστια ανεργία στον κλάδο, για το
πετσόκοµµα των ήδη υποβαθµισµένων πα-
ροχών περίθαλψης και υγείας, για την αδυ-
ναµία πολλών οικογενειών ναυτεργατών να
ανταποκριθούν σε στοιχειώδεις ανάγκες
τους. 

Κλείνοντας τη συζήτηση η Αλ. Παπα-
ρήγα τούς κάλεσε να σταθούν απέναντι σε
όλα αυτά µε καθηµερινό αγώνα που θα αρχί-
σει να έχει και αποτελέσµατα, όταν ξεκαθα-
ρίσει τι είδους κρίση έχουµε, ποιος ευθύνεται
και προς τα πού πρέπει να πάµε. Οπως είπε:
«Τότε ο αγώνας αποκτά νόηµα και σήµερα
είναι ή άσπρο ή µαύρο, ή θα µας τροµοκρα-
τήσουν και θα µας νικήσουν ή θα τους τρο-
µοκρατήσουν και θα µας νικήσουν ή θα τους
τροµοκρατήσουµε και θα νικήσουµε ως
λαός».

ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ
ΠΕΕΜΑΓΕΝ

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις
είναι µονόδροµος

Για άλλη µια φορά η πλειοψηφία
της ΠΝΟ επιβεβαίωσαν τον θλιβερό
τους ρόλο ως όργανο του κυβερνητι-
κού εργοδοτικού συνδικαλισµού, πολ-
λοί ναυτεργάτες και εργαζόµενοι θα
ξυπνήσουν από έναν εφιάλτη που τους
οδηγούν οι δυνάµεις του κεφαλαίου
και θα αναγκαστούν από τα πράγµατα
να συγκρουστούν µε αυτές, µε πρό-
σωπα και τις πολιτικές τους.

Το ΝΑΤ διαλύεται την 01/01/2013,
µε την σύµφωνη γνώµη της πλειοψη-
φίας της ΠΝΟ, για συντάξεις, για-
τρούς και φάρµακα θα δίνονται τόσα
όσα               προβλέπει ο ισοσκελι-
σµένος προϋπολογισµός µέχρι
31/12/2012.

Ο αναπληρωτής υπουργός κ. Πα-
µπούκης δήλωσε ότι δεν µπορεί να
γίνει καµία αλλαγή στο µνηµόνιο και
το µεσοπρόθεσµο, αν δεν υπάρξει
σύµφωνη γνώµη από τους υπουργούς
Βενιζέλο, Κουτρουµάνη και την
Τρόϊκα γιατί τον υπερβαίνουν οι
όποιες αλλαγές. 

Είναι υπόθεση των ναυτεργατών,
των συνταξιούχων, της              ναυ-
τεργατικής οικογένειας στο σύνολό
της, των εργαζοµένων, να οργανω-
θούν και να αγωνιστούν ενάντια σε
αυτή τη βάρβαρη, αντιλαϊκή πολι-
τική.

Επιµένουµε ότι οι απεργιακές κι-
νητοποιήσεις είναι µονόδροµος και σε
αυτή την κατεύθυνση οργανώνουµε
τις δυνάµεις µας, άλλος δρόµος δεν
υπάρχει αυτοί που καλλιεργούν συγ-
χύσεις, αυταπάτες, αναβλητικότητα,
θα εκτίθενται καθηµερινά κάτω από
το βάρος της όξυνσης των λαϊκών
προβληµάτων. 

Πειραιάς, 21 Ιούλη 2011
ΟΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 
ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

(Συνέχεια από τη σελίδα 1)

Απαντάµε αποφασιστικά
µε ένταση της ταξικής πάλης

Προσέξτε πολύ! Στο στόχαστρο της επίθεσης είναι η µείωση
των οργανικών συνθέσεων και ο διωγµός των ναυτεργατών από
τα πλοία. Η µείωση των µισθών και των συντάξεων, η κατάρ-
γηση των Συλλογικών Συµβάσεων και η χρησιµοποίηση ατοµι-
κών συµφωνιών, η κατάργηση της επικουρικής σύνταξης, του
εφάπαξ, των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων.

Αξιοποιούµε την πλούσια πείρα από τους συγκλονιστικούς αγώ-
νες που δώσαµε τα προηγούµενα χρόνια, την πείρα από τις απεργίες
στις 15 Ιούνη και 28-29-30 Ιούνη που δέσαµε τα καράβια ξεπερνώ-
ντας - κι αυτή τη φορά - τους εκβιασµούς, τις απειλές, τη συκοφαντία
των αστικών Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης.

Βγάζουµε συµπεράσµατα από τη στάση κάθε πολιτικής και συν-
δικαλιστικής δύναµης.

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είναι εχθρική απέναντι στους ναυ-
τεργάτες γιατί υπηρετεί τα εφοπλιστικά συµφέροντα, γενικότερα τα
συµφέροντα του κεφαλαίου, γίνεται ακόµα πιο επιθετική και επικίν-
δυνη.

Η Ν∆ λυσσοµανά για τη αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της
κερδοφορίας των εφοπλιστών, συκοφαντεί τους αγώνες µας µε το
σαθρό ισχυρισµό της ζηµιάς κατά του Τουρισµού, την ώρα που οι
ναυτεργάτες, οι µικροεπαγγελµατίες, ο εργαζόµενος λαός στενάζουν
από την αντιλαϊκή πολιτική και αδυνατούν να κάνουν ακόµα και
λίγες µέρες διακοπές.

Ο ΛΑ.Ο.Σ. ξερνάει χολή, µίσος κατά των
εργατικών αγώνων και θρασύτητα διά στόµα-
τος Καρατζαφέρη, αναφέρει προς την κυβέρ-
νηση: “Σκεφτείτε τι σας λέω, γιατί η πλατεία
ήταν ανοργάνωτη, είχε έντονο αυθόρµητο. Να
φοβάστε το οργανωµένο και το εσκεµµένο και
αυτό που γίνεται στα λιµάνια!”.

Ο ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ καλλιεργεί συγχύσεις, χω-
ρίζει το χρέος σε νόµιµο και παράνοµο διευκο-
λύνοντας την κυβερνητική επίθεση κατά των
εργαζοµένων, στηρίζει την Ευρωπαϊκή Ενωση
που πρωτοστατεί στην αντεργατική επίθεση.
Χαρακτήρισε “εξαλλοσύνες” τους αγώνες των
ναυτεργατών ενάντια στην άρση του καµποτάζ.

Οι υπηρέτες του κεφαλαίου, οι υπηρέτες
των εφοπλιστών, επιβάλλεται να πληρώσουν
πολύ ακριβά, µε βαρύ πολιτικό τίµηµα, να απο-
δυναµωθούν. Σήµερα είναι ανάγκη να τραβήξουµε µπροστά, να αλ-
λάξουµε τους συσχετισµούς δύναµης, να δώσουµε µεγάλη δύναµη
στο ΚΚΕ που αδιάκοπα, αποφασιστικά, µε συνέπεια παλεύει µαζί µε
τους ναυτεργάτες για κάθε ναυτεργατικό δικαίωµα. Σήµερα, είναι
ανάγκη να δώσουµε δύναµη στο ΠΑΜΕ, στις δυνάµεις της Ναυτερ-
γατικής Συνδικαλιστικής Κίνησης, στο ταξικό κίνηµα που συγκρού-
εται µε τις δυνάµεις του κεφαλαίου στα καράβια, στα εργοστάσια,
οργανώνοντας την πάλη µε κριτήριο τις ανάγκες των εργαζοµένων.

Πολύτιµο εργαλείο η εργατική αλληλεγγύη

Η παρουσία των δυνάµεων του ΠΑΜΕ στο πλευρό των ναυτερ-
γατών, η συµµετοχή τους στην περιφρούρηση των απεργιών, είναι
κατάκτηση που δείχνει πόσο πολύτιµο εργαλείο είναι η εργατική αλ-
ληλεγγύη.

Η 48ωρη απεργία, 28-29 Ιούνη, των σωµατείων ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ, µε τη συµµετοχή των σωµατείων Μαγείρων και Ηλε-
κτρολόγων, είναι σοβαρό βήµα µπροστά και απάντηση στον

εργοδοτικό - κυβερνητικό συνδικαλισµό, απάντηση στην πλειοψη-
φία της ΠΝΟ που σε µια κρίσιµη περίοδο, την περίοδο της ολοµέ-
τωπης επίθεσης, ήρθε για άλλη µια φορά σε αντίθεση µε τη θέληση
και τα συµφέροντα των ναυτεργατών, συµβάλλοντας στη στήριξη
της εφοπλιστικής επιθετικότητας και της αντιλαϊκής κυβερνητικής
πολιτικής.

Τώρα! Με όλες µας τις δυνάµεις για την οργάνωση των ναυτερ-
γατών στα καράβια, για το συντονισµό της πάλης όλων των ειδικο-
τήτων, για κοινούς αγώνες εν ενεργεία, συνταξιούχων.

� Για την υπεράσπιση του δικαιώµατος στην Κοινωνική Ασφά-
λιση, για να αποτραπεί η διάλυση του NAT και να καταβάλουν τις
οφειλές οι εφοπλιστές.
� Για να ακυρώσουµε τη µείωση των συντάξεων, να αποτρέψουµε
µείωση της επικουρικής σύνταξης, την κατάργηση του εφάπαξ.
� Για ουσιαστικές αυξήσεις στους µισθούς, την εξασφάλιση του
δικαιώµατος στη δουλειά και την προστασία των ανέργων.

Ο καπιταλισµός, το σύστηµα που στηρίζεται στην εξουσία των
δυνάµεων του κεφαλαίου, στην καπιταλιστική ιδιοκτησία στα µέσα
παραγωγής, στην εκµετάλλευση της εργατικής τάξης, γίνεται συνε-
χώς πιο επικίνδυνος, πιο βάρβαρος. ∆εν µπορεί να είναι το µέλλον
των εργατικών - λαϊκών οικογενειών και των παιδιών τους. Σηµα-
δεύεται από την ανεργία, την ανασφάλεια, την φτώχεια, την αδυνα-
µία ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών.

Η λύση είναι η ταξική ενότητα της εργατικής τάξης, η κοινωνική
συµµαχία των ΠΑΜΕ - ΠΑΣΕΒΕ - ΠΑΣΥ - ΟΓΕ - ΜΑΣ µε τα άλλα
καταπιεζόµενα λαϊκά στρώµατα, η συγκρότηση µια ισχυρής λαϊκής
συµµαχίας που θα δίνει τη µάχη για κάθε πρόβληµα και θα διεκδικεί
την εξουσία, την λαϊκή εξουσία ώστε ο πλούτος που παράγουν οι ερ-

γαζόµενοι, τα µέσα παραγωγής, τα καράβια, να γίνουν λαϊκή, κοι-
νωνική ιδιοκτησία και η οικονοµία, η ναυτιλία να οργανωθούν µε
κριτήριο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Αυτή η προοπτική
δίνει δύναµη στους καθηµερινούς αγώνες, αυτή η λύση µπορεί να
εξασφαλίσει το δικαίωµα στη δουλειά και τα άλλα δικαιώµατα των
ναυτεργατών.

Προετοιµαζόµαστε για νέους αγώνες
Στηρίζουµε τη θέση των ταξικών σωµατείων ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕ-

ΦΕΝΣΩΝ για απεργιακές κινητοποιήσεις, απαντάµε αποφασιστικά
στα απεργοσπαστικά σχέδια, στις απειλές και στους εκβιασµούς. 

Οι ναυτεργάτες έχουν το δίκιο µε το µέρος τους, η δύναµη των
ταξικών αγώνων είναι µεγάλη.

Πειραιάς, 24 Ιούλη 2011
Κ.Ο. Ναυτεργατών του ΚΚE

ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΚΕ
Ανακοίνωση - κάλεσµα

προς όλους τους ναυτεργάτες

Στις τράπεζες της Εµπορικής στην
Άγια-Τριάδα και την Ακτή Μια-

ούλη στον Πειραιά βρέθηκαν από νωρίς
το πρωί την Πέµπτη 25 Αυγούστου µέλη
της διοίκησης της ΠΕΣ-ΝΑΤ, όπου συζή-
τησαν µε τους συνταξιούχους ναυτερ-
γάτες για τις δραστικές µειώσεις των
συντάξεων και µοίρασαν ανακοίνωση –
κάλεσµα της ταξικής Ένωσης των απο-
µάχων της θάλασσας, στην οποία µε-
ταξύ άλλων αναφέρει: 

Σήµερα, µέρα πληρωµής των συντά-
ξεων του ΝΑΤ, βλέπουµε στην πράξη
τα πρώτα αποτελέσµατα του «µεσοπρόθε-
σµου», που µειώνει ακόµα περισσότερο τα
ήδη µειωµένα από το «µνηµόνιο» εισοδή-
µατα χιλιάδων συνταξιούχων. Μετά την κα-
τάργηση των επιδοµάτων Χριστουγέννων,
Πάσχα, Άδειας, το 5ετές πάγωµα των συ-
ντάξεων κ.λπ. διαπιστώνουµε για άλλη µια
φορά ότι η αντιλαϊκή κυβερνητική επέλαση
συνεχίζεται µε αµείωτη ένταση. 

∆εν έχουµε άλλο
χρόνο για χάσιµο

Σήµερα, τώρα, επιβάλλεται να αποµο-
νωθεί ακόµα περισσότερο ο εργοδοτικός -
κυβερνητικός συνδικαλισµός. Να ενισχυθεί
ο ταξικός πόλος στο ναυτεργατικό κίνηµα
για την αλλαγή συσχετισµών δυνάµεων
στα σωµατεία και την ΠΝΟ, παντού. Να δυ-
ναµώσει η ΠΕΣ-ΝΑΤ, που αποτελεί την τα-
ξική έκφραση των συνταξιούχων.

Καλούµε όλους τους συνταξιούχους
ναυτεργάτες σε γενικό ξεσηκωµό ενά-
ντια στην αντιλαϊκή πολιτική, σε ταξικό
αγώνα µε το Πανεργατικό Αγωνιστικό
Μέτωπο, το ΠΑΜΕ, για τις ανάγκες του
σήµερα αλλά και την προοπτική του
αύριο µε έναν άλλο δρόµο ανάπτυξης,

που να υπηρετεί τις ανάγκες της εργα-
τικής, λαϊκής οικογένειας και όχι τα
κέρδη των κεφαλαιοκρατών. 

Για τον ίδιο σκοπό η ΠΕΣ-ΝΑΤ στις
19 Ιούλη πραγµατοποίησε σύσκεψη

µε µαζική συµµετοχή συνταξιούχων και εν
ενεργεία ναυτεργατών στην αίθουσα της
ΠΕΜΕΝ, όπου τονίσθηκε ότι:

Τα νέα, τα παλιά και τα επόµενα αντι-
λαϊκά µέτρα µας πιάνουν, τώρα, σήµερα
και αύριο, σε βάθος χρόνου µέχρι να
ανατραπεί η αντιλαϊκή πολιτική, που
αντιµετωπίζει τους εργαζόµενους σαν
αναλώσιµα είδη και τους απόµαχους

της δουλειάς σαν κόστος γήρανσης και
τροχιοδροµεί την βάρβαρη επέλαση του
κεφαλαίου ενάντια στα δικαιώµατά µας.

Σήµερα αυτό το λένε ΟΛΟΙ, πλέον. ∆ΕΝ
το έλεγαν, όµως, ΟΛΟΙ µέχρι τώρα. Αλλά
και σήµερα µερικοί το λένε µασηµένα. Ποιοι
είναι αυτοί; Είναι οι γνήσιοι και οι µεταµφιε-
σµένοι εκπρόσωποι του εργοδοτικού - κυ-
βερνητικού συνδικαλισµού. Αυτοί που πριν
ένα χρόνο µας βεβαίωναν ότι το µνηµόνιο
δεν θα έπιανε τους ναυτεργάτες, συνεχί-
ζουν και σήµερα -µετά το «µεσοπρόθε-
σµο»- να αναπαράγουν ευφυολογήµατα,
που διοχετεύονται από κύκλους της κυβέρ-

νησης και της εργοδοσίας, για να καλλιερ-
γούν συγχύσεις και αυταπάτες, για «έξυ-
πνες λύσεις», για ερµηνευτικές εγκυκλίους,
για δικαστικές προσφυγές, για εκκαθάριση
µητρώων του ΝΑΤ κ.α. τέτοια κουραφέ-
ξαλα. Οι δυνάµεις της ΠΑΣΚΕ και της
∆ΑΚΕ, µαζί τους και οι τυχοδιωκτικές δυ-
νάµεις της Α.Π. του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ.

Κάνουν πως δεν ξέρουν για το
άρθρο 27 του ν.3863/10 µε το οποίο
από 01/01/13 το ΝΑΤ εντάσσεται στο
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και διέπεται από την νοµοθε-
σία που ισχύει γι’ αυτό και ψάχνουν για
παράθυρα σε ένα οικοδόµηµα που κα-
τεδαφίζεται συθέµελα!

Η βασική αιτία της λεηλασίας του ΝΑΤ
και των ελλειµµάτων του είναι η πολιτική
της ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας
του εφοπλιστικού κεφαλαίου, που έχει αφα-
νίσει τους ναυτεργάτες µε συγκροτηµένα
δικαιώµατα (ΣΣΕ, κοινωνική ασφάλιση,
συνδικαλιστική οργάνωση), στην ποντο-
πόρο ναυτιλία και την κρουαζιέρα.

Με την εφαρµογή των εγκριτικών
πράξεων νηολόγησης και την χρήση
του όρου 8 του ν.2687/53, από το 1980
χάθηκαν πάνω από 80.000 θέσεις εργα-
σίας, στην ίδια κατεύθυνση και ο ευρω-
παϊκός κανονισµός 3577/92, µε τους
εφοπλιστές και τους εκπροσώπους
τους να επιδιώκουν τις εργασιακές συν-
θήκες «γαλέρας» και στις υπόλοιπες κα-
τηγορίες πλοίων. 

Το αποτέλεσµα είναι ότι ακόµα και µε τα
πλασµατικά στοιχεία του ΝΑΤ, που έχει να
κλείσει ισολογισµό από το 2003, µε βάση
τον προϋπολογισµό του 2011, να αναγρά-
φουν ότι: «οι εργαζόµενοι ναυτικοί που συ-
νεισφέρουν στο Ταµείο σήµερα είναι 3,7:1
(συνταξιούχοι 71.200 και θέσεις εργασίας
19.000).

ΛΗΣΤΡΙΚΗ ΕΠΙ∆ΡΟΜΗ στις ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ
Σε γενικό ξεσηκωµό ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική καλεί τους συνταξιούχους ναυτεργάτες η ΠΕΣ - ΝΑΤ
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Αποζηµίωση 2.000.000 ευρώ
ζητάει από τους προέδρους

των σωµατείων ΠΕΜΕΝ και
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, Σ. Τσιµπόγλου και
Γ. Μανουσογιαννάκη, µέλη της ΚΕ
του ΚΚΕ, η ακτοπλοϊκή ναυτι-
λιακή εταιρεία «Kallisti Ferries»,
ιδιοκτήτρια µεταξύ άλλων των
πλοίων «SARDINIA VERA» και
«CORSICA EXPRESS III».

Η αγωγή αφορά συνέντευξη
Τύπου που έδωσε η Κ.Ο. Ναυτεργα-
τών του ΚΚΕ στις 28/9/2009, όπου
ως υποψήφιοι βουλευτές παρουσιά-
ζοντας τις θέσεις του κόµµατος, ανέ-
φεραν στοιχεία για τις τεράστιες
οφειλές των εφοπλιστών στο ΝΑΤ
και των χαριστικών ρυθµίσεων από
τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της
Ν∆.

Η εταιρεία ζητάει, επίσης, «να
υποχρεωθούν οι εναγόµενοι να πα-
ραλείπουν στο µέλλον τη διάδοση
οποιωνδήποτε στοιχείων δυσφηµι-
στικών ή εξυβριστικών για το πρό-
σωπό µου µε την απειλή προσωπικής
κράτησης ενός µηνός για τον καθένα
ξεχωριστά, µε την απειλή καταβολής
χρηµατικής ποινής 10.000 ευρώ από
τον καθένα ξεχωριστά για κάθε µελ-
λοντική προσβολή της προσωπικό-
τητάς µου από τους εναγοµένους».

Ζητάνε και τα ρέστα
Σαν αποτέλεσµα της φιλοεφοπλι-

στικής πολιτικής το οργανικό έλ-

λειµµα του ΝΑΤ για το 2011 ανέρχε-
ται σε 1.314.771.141 ευρώ, ενώ σύµ-
φωνα µε το νόµο 3986/11 «η
χρηµατοδότηση του ΝΑΤ για το
2011 µειώνεται κατά 50.000.000
ευρώ σε σχέση µε τη χρηµατοδό-
τηση κατά το έτος 2010, και από το
2012 και εφεξής µειώνεται κατά το
ποσό των 100.000.000 ευρώ για
κάθε έτος σε σχέση µε τη χρηµατο-
δότηση του 2010». 

Σήµερα, οι βεβαιωµένες οφειλές
των εφοπλιστών στην 4η ∆ΟΥ Πει-
ραιά προς το ΝΑΤ και το ΚΑΕΟ,
ανέρχονται σε 145.000.000 ευρώ.
Όσο δε για το συνολικό ποσό των
οφειλών των εφοπλιστών είναι ανυ-
πολόγιστο, επειδή µε ευθύνη των κυ-
βερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Ν∆ οι
ισολογισµοί του ΝΑΤ και του ΚΕΑΝ
έχουν σταµατήσει να συντάσσονται
από το 2002.

Αυτή την πραγµατικότητα
προσπαθεί να αντιστρέψει µε την
αγωγή της η «Καλλίστη», ενεργώ-
ντας επί της ουσίας για λογαρια-
σµό συνολικά του εφοπλιστικού
κεφαλαίου και στοχοποιώντας
τους κοµµουνιστές ναυτεργάτες
που πρωτοστατούν στην οργά-
νωση της πάλης στα καράβια.

Έωλες κατηγορίες
Τον Απρίλη του 2009, µόνο για

το «Σαρδηνία Βέρα» η πλοιοκτήτρια
όφειλε 250 χιλιάδες ευρώ για εισφο-

ρές στο ΝΑΤ και άλλα 14.266,11
ευρώ στο ΚΑΕΟ,  που έχει εισπράξει
από τα εισιτήρια και τα είχε παρα-
κρατήσει.

Όµως, στις 15/4/2009, οι λιµενι-
κές αρχές έδωσαν άδεια να ξεκινή-
σει η διαδικασία φόρτωσης, 4 ώρες
πριν τον προγραµµατισµένο από-
πλου, διαδίδοντας πως υπήρχε προ-
φορική διαβεβαίωση από τον
πρόεδρο του ΝΑΤ ότι η εταιρεία
«κάποια στιγµή σήµερα θα πληρώ-
σει»! Παρ’ ότι η νοµοθεσία δεν προ-
βλέπει προφορικές διαβεβαιώσεις,
αλλά ρητά γραπτά «σήµατα».

Από το 2009 πάνω από 20 πλοία
των GA Ferries, ΣΑΟΣ και Kallisti
Ferries είναι εκτός του ακτοπλοϊκού
δικτύου. Με όχηµα τις λεγόµενες
άγονες γραµµές Ν∆ και ΠΑΣΟΚ
έδωσαν πακτωλό χρηµάτων στις
ναυτιλιακές εταιρείες στην ακτο-
πλοΐα για υπερήλικα - υποσυντήρητα
πλοία. Ταυτόχρονα, οι παραπάνω
ναυτιλιακές εταιρείες πέταξαν στο
δρόµο πάνω από 1.500 εργαζόµε-
νους, απλήρωτους, οφείλοντας τερά-
στια ποσά στα ταµεία κοινωνικής
ασφάλισης.

Φανερώνοντας τα πραγµατικά
της κίνητρα η εταιρεία αποκαλύ-
πτει ότι το ΚΚΕ και το ταξικό ναυ-
τεργατικό κίνηµα είναι αυτοί που
µπαίνουν στο µάτι των εφοπλι-
στών σαν τάξη. 

ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «KALLISTI FERRIES»
Στοχοποιεί µε αγωγή κοµµουνιστές ναυτεργάτες

Την ώρα που η ανεργία µας
τσακίζει, που φόροι και ακρί-

βεια µας πνίγουν µε συνεχή αύξηση
του ΦΠΑ, αυξήσεις στα καύσιµα,
στους λογαριασµούς, που µας κό-
βουν µισθούς, συντάξεις, φάρµακα,
κλπ φέρνουν νέα φοροκαταιγίδα. Η
κυβέρνηση µε νέα χαράτσια φορο-
λογεί τη φτώχεια και την απόγνωσή
µας.

Είναι ώρα να απαντήσουµε, να
χρησιµοποιήσουµε την πραγµατική
µας δύναµη. Είναι ώρα να αφήσουµε
στην άκρη τη µοιρολατρία, το φόβο, την
κούφια αγανάκτηση. 

Κανείς δεν µπορεί µόνος του να
αντισταθεί αποτελεσµατικά, να τους
αποκρούσει. Όµως αν ενώσουµε τις
δυνάµεις µας και οργανωθούµε
µπορούµε. Κάνε το αποφασιστικό
βήµα τώρα.

Στις 10 του Σεπτέµβρη, που ο
πρωθυπουργός ανήγγειλε την κλι-
µάκωση της επίθεσης στη ζωή µας,
εργάτες, αυτοαπασχολούµενοι,
αγρότες φοιτητές και γυναίκες από
τα φτωχά λαϊκά στρώµατα, διαδή-
λωναν στην Αθήνα και τη Θεσσαλο-
νίκη:
● Την αντίθεσή τους στη νέα φορο-
ληστεία για να αυξηθούν οι φοροα-
παλλαγές της πλουτοκρατίας.
● Την απόφασή τους µε οργανω-
µένο αγώνα να αντισταθούν στα νέα
χαράτσια. Κάτω οι φόροι και η λη-
στεία της ζωής µας.

Στα νέα εξοντωτικά µέτρα πρέπει
να απαντήσουµε µε νέες µορφές ορ-
γάνωσης και αγώνα. Με τη λαϊκή
συµµαχία για να την αποκρούσουµε
και να την ανατρέψουµε.

Ισχυρίζονται ότι είναι φόροι για
να πληρώνονται οι µισθοί και οι συ-

ντάξεις. Λένε ψέµατα. Μειώνουν και
τους µισθούς και τις συντάξεις. Τις
φοροαπαλλαγές των µεγαλοεπιχει-
ρηµατιών θέλουν να αυξήσουν.

Η οργανωµένη λαϊκή άρνηση πλη-
ρωµής των χαρατσιών γίνεται καθήκον
και πράξη αλληλεγγύης για όλους.

Είναι ώρα, µε πρωτοβουλία των
εργατικών σωµατείων,
των επιτροπών αγώνα
των αυτοαπασχολούµε-
νων, των λαϊκών επιτρο-
πών στις συνοικίες να
οργανωθεί µαζική αντί-
θεση και αντίσταση µε
κάθε τρόπο, οργανωµένα,
µαζικά µε τα σωµατεία
µας να επιστρέψουµε µα-
ζικά τα εντάλµατα πληρω-
µής, απαιτώντας την
κατάργησή τους. Να ορ-
γανωθεί η αλληλεγγύη
στους ανέργους, στις οικογένειες,
στους µικροµαγαζάτορες που δεν
µπορούν να πληρώσουν λογαρια-
σµούς, δάνεια και φόρους.

Η οργανωµένη αντίθεση και
αντίσταση στα χαράτσια, στους
εκβιασµούς, στην τροµοκρατία,
είναι πράξη που σηµατοδοτεί τη
λαϊκή απόφαση: Τέρµα οι θυσίες για
τα κέρδη και την κρίση της πλουτο-
κρατίας.

Αυτά που ζούµε δεν είναι προ-
σωρινά. Τα ακόµα χειρότερα είναι
µπροστά µας. Το δίληµµα είναι: Θα
δεχτούµε να ζήσουµε εµείς και τα
παιδιά µας στη φτώχεια, στη διαρκή

ανασφάλεια, στην ανεργία, για να
µη θιγεί η κερδοφορία και να ισχυ-
ροποιηθεί η ανταγωνιστικότητα των
µεγάλων επιχειρηµατιών;

Η κυβέρνηση και τα κόµµατα του
συστήµατος δεν θα σταµατήσουν, αν
δεν τους σταµατήσουµε.

Μπορούµε! Με τη δική σου συµ-

µετοχή στον αγώνα και στη δράση,
µε το δυνάµωµα της λαϊκής κοινωνι-
κής συµµαχίας και αντεπίθεσης. Να
πληρώσει τώρα το µεγάλο κεφά-
λαιο. Να πληρώσουν τώρα τα κόµ-
µατα που το υπηρέτησαν και το
υπηρετούν.

Μόνο ο κοινός εργατικός λαϊκός
αγώνας που πατάει στα εργοστά-
σια, στους τόπους δουλειάς, στις
λαϊκές συνοικίες και στοχεύει σε ρι-
ζικές αλλαγές για ανάπτυξη σε όφε-
λος του λαού και όχι των
µονοπωλίων, σε αποδέσµευση από
την ΕΕ, µπορεί να έχει αποτέλεσµα
σήµερα.

ΠΑΜΕ - ΠΑΣΕΒΕ - ΠΑΣΥ - ΜΑΣ - ΟΓΕ 
Οργανωµένη λαϊκή άρνηση πληρωµής των χαρατσιών

Εκτός µαθηµάτων του ΚΕΣΕΝ κινδυνεύουν να µεί-
νουν δεκάδες µηχανικοί, µε ό,τι σηµαίνει αυτό για τη µε-
τεξέλιξή τους σε Β' και Α', τον οικονοµικό και
οικογενειακό τους προγραµµατισµό, λόγω της τραγικής
κατάστασης που εµφανίζει και φέτος µε ιδιαίτερα οξυ-
µένο τρόπο.

Η πεπαλαιωµένη υποδοµή, που συνεπάγεται αίθουσες
κλειστές, οι τεράστιες ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδοµή
και διδακτικό προσωπικό, συνολικά η ραγδαία υποβάθµιση
της ναυτικής εκπαίδευσης και µετεκπαίδευσης που επιβάλ-
λει η βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική, έχει ως αποτέλεσµα οι
υπάλληλοι του ΚΕΣΕΝ να µην παραλαµβάνουν τις αιτή-
σεις των µηχανικών και να τους παραπέµπουν για τον
κύκλο µαθηµάτων που αρχίζει το Νοέµβρη «και βλέ-
πουµε».

Για το πρόβληµα αυτό η ΠΕΜΕΝ µε επείγουσα πα-
ρέµβασή της, 24 Αυγούστου 2011, προς την πολιτική ηγε-
σία και της υπηρεσίες του ΥπΑΑΝ, τη διοίκηση του
ΚΕΣΕΝ, τις εφοπλιστικές Ενώσεις και την ΠΝΟ, αναφέ-
ρει: 

Επανερχόµαστε σε προηγούµενη καταγγελία µας από
τις 3/8/2011, για την απαράδεκτη κατάσταση που συνεχίζει
να επικρατεί στο Κέντρο Επιµόρφωσης Στελεχών Εµπορι-
κού Ναυτικού, σε βάρος των συναδέλφων Μηχανικών και
των οικογενειών τους.

Καµία συγκεκριµένη απάντηση δεν πήραµε, οι υπάλ-
ληλοι του ΚΕΣΕΝ συνεχίζουν να επαναλαµβάνουν ότι: 

«Είµαστε συµπληρωµένοι, κάντε αίτηση για τον επό-
µενο κύκλο µετά το Νοέµβρη και βλέπουµε»!!!.

Αυτή η κατάσταση δηµιουργεί πολλαπλά προβλήµατα
στο προγραµµατισµό των συναδέλφων καθώς και στη στε-

λέχωση των πλοίων και στις αυξηµένες ανάγκες που υπάρ-
χουν από ζήτηση σε Α’ και Β’ Μηχανικούς στα ποντοπόρα
πλοία.

Επίσης έχουµε αναφέρει και χωρίς ανταπόκριση ότι: Οι
εφοπλιστικές ενώσεις όλων των κατηγοριών πλοίων, το
ΥΠΑΑΝ και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των ναυτερ-
γατών να συγκεντρώσουν τα στοιχεία και να αντιµετωπί-
σουµε τις επιπτώσεις από την κατάσταση που έχει
διαµορφωθεί.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Απαιτούµε το ΥΠΑΑΝ και οι υπηρεσίες του να αντι-
µετωπίσουν άµεσα το οξυµµένο πρόβληµα του ΚΕΣΕΝ,
να γίνουν προσλήψεις καθηγητών και δηµιουργία τµη-
µάτων για την πλήρη κάλυψη όλων των συναδέλφων.

Την απαράδεκτη κατάσταση που έχει διαµορφωθεί στον
ΚΕΣΕΝ έφεραν  στη Βουλή, 29 Αυγούστου 2011, µε ερώ-
τησή τους προς τον Υπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότη-
τας και Ναυτιλίας, οι βουλευτές του ΚΚΕ Γ. Μαρίνος, ∆.
Μανωλάκου και Β. Νικολαϊδου, µε την οποία καλούν τον
Υπουργό να καταθέσει συγκεκριµένα στοιχεία που αφο-
ρούν:

- Τον αριθµό των µηχανικών που έχουν εγγραφεί για την
παρακολούθηση των µαθηµάτων Α’ και Β’ κύκλου.

- Τον αριθµό των τµηµάτων που έχουν γίνει και των κα-
θηγητών που υπάρχουν σήµερα.

- Τον αριθµό των µηχανικών που βρίσκονται σε λίστα
αναµονής.

Επίσης, ρωτούν τον Υπουργό τι προτίθεται να κάνει
η Κυβέρνηση για να αντιµετωπισθούν άµεσα τα προ-
βλήµατα του ΚΕΣΕΝ και να εξασφαλιστούν οι κατάλ-
ληλες συνθήκες για την εγγραφή και τη φοίτηση των
µηχανικών, χωρίς αποκλεισµούς και καθυστερήσεις.

Ραγδαία υποβάθµιση της ναυτικής   
εκπαίδευσης και µετεκπαίδευσηςΤα τελευταία δύο έτη 2010 και 2011 διάφοροι ορ-

γανισµοί λιµένων µεταξύ των οποίων οι οργανι-
σµοί λιµένος Πειραιά, Αλεξανδρούπολης και Λαυρίου,
επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου, έθεσαν σε εφαρµογή το
Ν.2881/2001 περί ναυαγίων και θεωρώντας διάφορα ελ-
λιµενισµένα πλοία ως επικίνδυνα & επιβλαβή πέτυχαν
στην εκποίησή τους σε εξευτελιστικές τιµές. (Πλοία οµί-
λου Αγούδηµου στον Πειραιά, πλοία οµίλου Μανούση
στην Αλεξανδρούπολη, πλοίο ΕΥΡΙΠΟΣ στο Λαύριο).

Κατόπιν εφαρµόζοντας την παράγραφο 1 του άρθρου
205 του ν.3816/1958 περί ΚΙΝ∆, το τίµηµα πώλησης το
κατακράτησαν, διότι τα δήθεν τέλη και δασµοί του οργα-
νισµού λιµένος, υπερκάλυπταν το τίµηµα πώλησης.

Αποτέλεσµα της παραπάνω µεθόδευσης ήταν να ζη-
µιωθούν το NAT, για τις ασφαλιστικές εισφορές που όφει-
λαν τα πλοία και οι ναυτεργάτες που υπηρετούσαν σ'
αυτά και δεν πληρώθηκαν.

To NAT λαµβάνοντας αφορµή τα ως άνω και τους
εκατοντάδες ναυτεργάτες απλήρωτους κ.ά. που διαµαρ-
τύρονται, απέστειλε προς το Υπουργείο Θαλασσίων υπο-
θέσεων, νήσων και Αλιείας το από 23-3-2011, έγγραφο
του αντίγραφο του οποίου επισυνάπτουµε, µε το οποίο
ζητά την τροποποίηση του άρθρου 205 του ΚΙΝ∆ και ει-
δικότερα σε περίπτωση πλειστηριασµού πλοίου να προη-
γούνται στον πίνακα κατάταξης δανειστών οι απαιτήσεις
των ναυτεργατών και του NAT.

Συµφωνούµε απόλυτα µε τις θέσεις του NAT ως
προς το σηµείο αυτό και ζητάµε την άµεση ψή-

φιση νόµου για να αρθούν οι µεθοδεύσεις των ως άνω
ιδιωτικών επιχειρήσεων εκµετάλλευσης των λιµένων και
να αποφευχθούν οι ζηµιές από την εκποίηση των πλοίων
προς το NAT και τους ναυτεργάτες . Πλέον της ως άνω
ρύθµισης που καθίσταται επιτακτική, πρέπει να θεσµο-
θετηθεί η δυνατότητα του NAT, να εκπλειστηριάζει από
µόνο του πλοία για χρέη προς αυτό.

Μέχρι σήµερα το NAT συντάσσει φύλλα εκκαθά-
ρισης των οφειλών των πλοίων, τα οποία αφού

δεν πληρωθούν αποστέλλονται στην αρµόδια ∆..Ο.Υ. για
να βεβαιωθούν σαν χρέη προς το δηµόσιο, και η αρµόδια
∆..Ο.Υ. έχει την δυνατότητα να προβεί σε εκπλειστηρια-
σµό του πλοίου µε τις διατάξεις περί ΚΕ∆Ε.

Αποτέλεσµα της διαδικασίας αυτής είναι αφ' ενός µεν
να µην εκπλειστηριάζοντας τα πλοία που οφείλουν στο
NAT και το NAT να µην εισπράττει, αφ' ετέρου δε λόγω
της µακροχρόνιας διαδικασίας να αυξάνονται τα χρέη
προς το NAT µε υπέρογκα ποσά και κανένας να µην συµ-
µετέχει σε πλειστηριασµό ή ελεύθερη αγορά του πλοίου,
δεδοµένου ότι ο πλειοδότης ή ο αγοραστής βαρύνεται και
µε τα προηγούµενα χρέη του πλοίου προς το NAT.

Στο θέµα αυτό καθίσταται επιτακτική ανάγκη να
ψηφισθεί διάταξη µε την οποία το NAT, εντός τρι-

µήνου από την σύνταξη του φύλλου εκκαθάρισης των
χρεών του πλοίου, να έχει δικαίωµα, χωρίς την παρέµ-
βαση της ∆.Ο.Υ., να εκπλειστηριάζει το πλοίο.

Σε διαφορετική περίπτωση, αν συνεχιστεί αυτή η απα-
ράδεκτη τακτική από το ΥΠΑΑΝ και τα ∆ιοικητικά Συµ-
βούλια των Α.Ε., µε πρωτοπόρο σε αυτή τη µεθόδευση
τον ΟΛΠ, θα διαγράφονται χρέη προς ναυτεργάτες, NAT,
∆ΟΥ, κ.ά. και θα παραδίδονται τα πλοία στο κεφάλαιο
έναντι ευτελούς αµοιβής..

ΟΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ 

ΠΕΕΜΑΓΕΝ - ΠΕΠΡΝ - ΠΕΣ/ΝΑΤ

Τη στυγνή εκµετάλ-
λευση των ναυτεργα-

τών από το εφοπλιστικό
κεφάλαιο αλλά και την ασυδο-
σία να παραβιάζουν την νο-
µοθεσία,  αποδεικνύει η
καταγγελία του ναυτεργάτη
Ε.Χ., µηχανοδηγός Β' του επι-
βατηγού πλοίου «∆ΙΑΣ».

«Να σιτίζεσαι από την εκ-
κλησία»! Αυτή ήταν η απά-
ντηση που πήρε από τις
λιµενικές αρχές του Ηρα-
κλείου Κρήτης, όταν απαίτησε
την καταβολή των δεδουλευ-
µένων του, καθώς η εταιρεία
«Κρουαζιέρες Νοτίων
Ακτών Ζακύνθου» έχει πα-
ρατήσει το πλοίο στο λιµάνι
από τις 10 Ιούνη, εγκαταλεί-
ποντας το ναυτεργάτη απλή-
ρωτο και χωρίς τροφοδοσία!

Με έγγραφο προς το
ΥπΑΑΝ, τα σωµατεία
ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ
απαιτούν  την άµεση εφαρ-
µογή του νόµου 3816/2010
«περί εγκατάλειψης στην αλ-
λοδαπή ή ηµεδαπή Ελλήνων
ναυτικών» για την προστασία
του ναυτεργάτη.

Όπως, η υπόθεση δε στα-
µατά εδώ. Το ΝΑΤ έχει απα-
γορεύσει την ελευθεροπλοΐα

του πλοίου από τις 5 Απρίλη
2011 λόγω οφειλών. Παρ’ όλα
αυτά, στις 12 Ιούνη, το πλοίο
πήρε άδεια απόπλου - δεί-
χνοντας έτσι την «κάλυψη»
που παρέχεται στους εφοπλι-
στές. 

Τα δεδουλευµένα τους
διεκδικούν και οι ναυ-

τεργάτες, που αποτελούν το
πλήρωµα του φορτηγού -
οχηµαταγωγού πλοίου «ΕΥ-
ΓΕΝΙΑ» της ναυτιλιακής εται-
ρείας «Νέα Οχηµαταγωγική»,
το οποίο βρίσκεται στο λιµάνι
της Ελευσίνας. Ορισµένοι
από αυτούς έχουν να «δουν»
µισθό εδώ και 5 µήνες.

Το ίδιο µαρτύριο υφί-
στανται και οι ναυτερ-

γάτες του φορτηγού πλοίου
«ΑVANTIS», οι οποίοι από τις
12 Αυγούστου έχουν προβεί
σε εργασίας και υποβολή µη-
νύσεων, στο λιµάνι του Ηρα-
κλείου Κρήτης.

Οι πλοιοκτήτες πλήρωσαν
µόνο  1.000 ευρώ (!) και το
πλοίο πήρε απόπλου, όµως
οι 3 από τους 5 ναυτεργάτες
δεν το δέχτηκαν αυτό και κα-
τέθεσαν επίσχεση εργασίας
στο λιµεναρχείο της Ρόδου.

Π.Ε.Μ.Ε.Ν.:  

Οεξοπλισµός των πλοίων µε πυροβόλα όπλα
δεν λύνει το πρόβληµα, το επιδεινώνει, µε

θύµατα τους ναυτεργάτες, τις ανθρώπινες ζωές.
Αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι στο έτος 2010 οι πει-

ρατικές επιθέσεις στην παραπάνω θαλάσσια περιοχή
ανήλθαν σε 210, ενώ το πρώτο εξάµηνο του 2011, έχουν
ήδη καταγραφεί 150 επιθέσεις σε εµπορικά πλοία.

Όσον αφορά το ανθρώπινο κόστος της πειρατείας,
σηµειώνεται ότι το 2010, δέχθηκαν επίθεση µε πυρο-
βόλα και αντιαρµατικά όπλα 4.185 ναυτικοί, 1.090 κρα-
τήθηκαν αιχµάλωτοι και 516 χρησιµοποιήθηκαν ως
«ανθρώπινες ασπίδες». 

Οι µέχρι σήµερα αποφάσεις και πολιτικές που ακο-
λουθείτε δεν έχουν αµβλύνει το πρόβληµα της πειρα-
τείας, αντιθέτως οξύνεται και διευρύνεται όπως και
εσείς αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο σας.

Οι διεθνείς συµβάσεις δεν εφαρµόζονται αλλά πα-
ραβιάζονται στις περισσότερες των περιπτώσεων. Η
σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών «περί δικαίου της θά-
λασσας» του 1982, ερµηνεύεται κατά το δοκούν των
εµπλεκοµένων.

Πρόσφατα δηµοσιεύµατα, παρουσιάζουν την ζο-
φερή κατάσταση που ζει ο λαός της Σοµαλίας, µε
29.000 νεκρά παιδιά από λιµό το τελευταίο τρίµηνο,
πάνω από το 50% της βοήθειας του ΟΗΕ σε τρόφιµα
και βασικά είδη ανάγκης τα λεηλατούν ένοπλοι και δεν
φτάνουν στον προορισµό τους, οι ανταλλαγές αιχµα-
λώτων και οι κακοποιήσεις χρησιµοποιούνται ένθεν και
εκείθεν.

Να επαναλάβουµε, από τους ενδοϊµπεριαλιστι-
κούς ανταγωνισµούς ναρκοθετείται η ασφαλή ναυ-
σιπλοΐα, οι µεταφορές και η δυνατότητα ανάπτυξης
των πλουτοπαραγωγικών δυνάµεων προς όφελος
των λαών. Είναι επικίνδυνη «αφέλεια» να πιστεύε-
ται ότι οπλισµένα εµπορικά πλοία µε πυροβόλα όπλα
θα αντιµετωπίσουν το πρόβληµα.

«ΝΑ ΣΙΤΙΖΕΣΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ»…                                 
συνιστούν στους εγκαταλειµµένους!

ΠΡΟΣ: ΥπΑΑΝ - ΥΠροΠο - ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ - ΠΝΟ - ΜΜΕ

ΤΑ ΤΑΞΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ
Παρέµβαση της Ε.Ο. του ΚΚΕ στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο

Τους επικίνδυνους σχε-
διασµούς κυβέρνησης

και Ένωσης Ελλήνων Εφο-
πλιστών (ΕΕΝ) για την
θεσµοθέτηση νοµοθετικής
διάταξης που θα επιτρέπει
την παρουσία ιδιωτικών ενό-
πλων οµάδων στα εµπορικά
πλοία µε Ελληνική σηµαία, µε
τη δικαιολογία της
έξαρσης των πει-
ρατικών επιθέ-
σεων καταγγέλλει
µε ερώτησή του
προς το Ευρω-
παϊκό Συµβούλιο,
29/08/2011, ο ευ-
ρωβουλευτής του
ΚΚΕ, Γιώργος
Τούσσας στην
οποία αναφέρει
τα εξής:    

«Η κυβέρ-
νηση του ΠΑΣΟΚ
σε συνεργασία µε την Ένωση
Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΝ)
µελετούν την θεσµοθέτηση
νοµοθετικής διάταξης που θα
επιτρέπει την παρουσία ιδιω-
τικών ενόπλων οµάδων στα
εµπορικά πλοία µε Ελληνική
σηµαία, µε τη δικαιολογία της
έξαρσης των πειρατικών επι-
θέσεων, ιδίως στον κόλπο
του Άντεν, στα παράλια και

ανοιχτά της Σοµαλίας. Παρό-
µοια νοµοθετικά µέτρα έχουν
θεσπίσει ή δροµολογούν και
άλλα κράτη µέλη της ΕΕ
(∆ανία, Φιλανδία, Σουηδία,
Ιταλία, Ισπανία). 

Οι πολεµικές επιχειρή-
σεις και η τεράστια συγκέ-
ντρωση πολεµικών

ναυτικών δυνάµεων του
ΝΑΤΟ, της ΕΕ µε τη δύναµη
EUNAVFOR ATALANTA,
ΗΠΑ, Ρωσίας, Κίνας κ.ά.
στην περιοχή όχι µόνο δεν
αντιµετωπίζουν την πειρα-
τεία, αλλά οξύνουν το φαι-
νόµενο το οποίο
κλιµακώνεται µε την ρα-
γδαία αύξηση των πειρατι-
κών επιθέσεων.»

«ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ»: 

Χαρακτηριστικό της αθλιότητας και των
στόχων που επιδιώκουν είναι το δηµοσί-

ευµα της «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ» στις 23 Αυ-
γούστου 2011, µε τίτλο «Προτιµούν τους
Πειρατές από το να είναι οπλισµένα τα πλοία»,
διαστρεβλώνοντας τις θέσεις της ΠΕΜΕΝ, του
ταξικού εργατικού κινήµατος, των δυνάµεων του
ΠΑΜΕ.

Ρωτάει ο κάθε ναυτεργάτης, πως ταξίδευαν
τα πλοία µέχρι σήµερα, ποιος προκάλεσε το
πρόβληµα, και πως θα το αντιµετωπίσουµε;

Οι ναυτεργάτες δεν είναι «ΡΑΜΠΟ» και δεν
µπορούν, ούτε µπορεί µία οµάδα ενόπλων να
αντιµετωπίσει τα προβλήµατα που δηµιουργούν
οι ενδοϊµπεριαλιστικοί ανταγωνισµοί. Αντιθέτως,
τους µετατρέπεται σε θύµατα για να προωθήσετε
τα ληστρικά σχέδια σας, που δεν είναι τίποτα
άλλο από την ληστρική εκµετάλλευση των φυσι-
κών πόρων και των εργαζοµένων.

Να επαναλάβουµε για µία ακόµα φορά, αυτή
είναι η αιτία της κατάστασης που ζούµε. Το ερ-
γατικό κίνηµα, αν δεν θέλουµε να θρηνούµε απώ-
λειες και εκατόµβες νεκρών, επιβάλλεται να
κινηθεί σε αντιιµπεριαλιστική – αντιµονοπω-
λιακή κατεύθυνση που ενώνει την εργατική τάξη
και τους λαούς, αξιοποιώντας τις πλουτοπαραγω-
γικές δυνατότητες, την επιστήµη και την τεχνο-
λογία. Αυτός ο αγώνας ενώνει την εργατική τάξη
και τους λαούς και δεν τους µετατρέπει σε τροφή
για τα κανόνια των ιµπεριαλιστικών σχεδιασµών.

Είναι σαφές, δύο κόσµοι συγκρούονται, ο
ένας είναι οι εκπρόσωποι του ιµπεριαλιστικού
συστήµατος, που σαπίζει και πεθαίνει και ανα-
παράγει το αστικό σύστηµα της σαπίλας και
µέσα από τα αστικά Μέσα Μαζικής Ενηµέρω-
σης και ο άλλος είναι αυτός της εργατικής
τάξης, των εργαζοµένων, των λαών που αγωνί-
ζονται για την ανάπτυξη µε βάση τις δυνατό-
τητες για τα συµφέροντά τους.
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