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Κεφάλαιο - εφοπλιστές - κυβέρνηση - Ευρωπαϊκή Ένωση - ∆ΝΤ

Αυτή η ταξική αντιλαϊκή πολιτική δεν βελτιώνεται µόνο ανατρέπεται
ΚΑΤΑΚΡΕΟΥΡΓΟΥΝ τα ΕΡΓΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Με την Υπουργική Απόφαση
(αριθ.3522.2/08/2013) «Κανονι-

σµός για την εφαρµογή απαιτήσεων της
Σύµβασης Ναυτικής Εργασίας 2006 της
∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας» παρα-
βιάζεται ακόµα και ο ν.4078/2012 που επι-
κύρωσε την ∆ιεθνή Σύµβαση Ναυτικής
Εργασίας (MLC 2006). Επίσης:
� Καταργούν τις Συλλογικές Συµβάσεις Ερ-
γασίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων.
� Ανατροπή των οργανικών συνθέσεων των
πλοίων µε την εφαρµογή του «Ελάχιστου
Ασφαλούς Στελέχωσης» (Safe manning) για
όλα τα πλοία που δροµολογούνται µεταξύ λι-
µένα εσωτερικού και εξωτερικού.
� Μετατίθενται ευθύνες σε βάρος των ναυ-
τεργατών σε περιπτώσεις ασθένειας και ατυ-
χήµατος απαλλάσσοντας τους εφοπλιστές
από την υποχρέωση της κάλυψης.
� Ο χρόνος άδειας σε όλες τις κατηγορίες
πλοίων καθορίζεται σε 2,5 ηµερολογιακές
ηµέρες ανά µήνα.
� Καµία υποχρέωση να ενηµερώνονται οι
δηµόσιες αρχές για την υγεία των ναυτεργα-
τών µελών πληρώµατος, παρά µόνο εφόσον
ζητηθεί, υπονοµεύοντας την πρόληψη και την
προστασία της υγείας των ναυτεργατών και
της δηµόσιας υγείας από λοιµώδεις ασθέ-
νειες, περιφρονώντας την ιστορική εµπειρία,
τους διεθνείς κανονισµούς και την ελληνική
νοµοθεσία.
� Καµία δέσµευση στην «∆ιεθνή Σύµβαση
Νο 9 του 1920» (ν.4369/1929) και στο άρθρο
2 που αναφέρει: «Η υπόθεση της εξεύρεσης
δουλειάς για τους ναυτεργάτες δεν θα εκτε-
λείται από όποιο πρόσωπο, εταιρεία, ή άλλο
πρακτορείο σαν εµπορική επιχείρηση για
χρηµατικό κέρδος, ούτε θα επιβάλλονται
αµοιβές άµεσα ή έµµεσα στο όποιο πρό-
σωπο, εταιρεία, ή άλλο πρακτορείο για την
εξεύρεση δουλειάς για ναυτεργάτες σε όποιο
πλοίο». 
� Καµία δέσµευση, καµία προστασία των
ναυτεργατών, διατηρώντας και ενισχύοντας
τα δουλεµπορικά κυκλώµατα, αποδεικνύο-
ντας ότι είναι «σάρκα από την σάρκα τους».

Η εφαρµογή της Υπουργικής Απόφασης
έκτρωµα θα φέρει συντριπτικό χτύπηµα στα
δικαιώµατα των ναυτεργατών, θα διογκωθεί
η «µαύρη» - ανασφάλιστη εργασία και η
ανεργία, µε τραγικές συνέπειες για το ΝΑΤ και
την κοινωνικοασφαλιστική προστασία.

Αντίστοιχα µε Υπουργικές Αποφά-
σεις, που εκδόθηκαν στις

5/07/2013 για τα 6 υπό Ελληνική σηµαία
πλοία που δροµολογούνται στη γραµµή
Πάτρας – Ιταλίας, αποβάλλονται 214 ναυ-
τεργάτες µε συγκροτηµένα δικαιώµατα σε
σύνολο 500 που εργάζονται.

Συνεχίζεται η µη καταβολή των δεδουλευ-
µένων αποδοχών των ναυτεργατών στην επι-
βατηγό ναυτιλία, παρά τις δεσµεύσεις των
εφοπλιστών για εξόφληση µέχρι τέλος Ιου-
νίου.

Τραγική είναι η κατάσταση της ιατρο-
φαρµακευτικής περίθαλψης µε τις περι-
κοπές στο ΕΟΠΥΥ, οδηγώντας σε
απόγνωση την εργατική λαϊκή οικογένεια µε
το πενιχρό εισόδηµα για να αντιµετωπίσει ζη-
τήµατα υγείας.

Η έναρξη της νέας χρονιάς στην Ναυτική
εκπαίδευση και µετεκπαίδευση πραγµατο-
ποιείται µε οξυµµένα πρόβληµα, Παραµένει
οξυµµένο το πρόβληµα των εκπαιδευτι-
κών ταξιδιών των σπουδαστών των ΑΕΝ,
ενώ µε την απαράδεκτη Υπουργική Απόφαση
ΑΠΜ 3615/02/13, οι δόκιµοι που ναυτολο-

γούνται σε ανασφάλιστα πλοία για την ανα-
γνώριση της υπηρεσίας τους καταβάλλουν
770 ευρώ στο ΝΑΤ και αµείβονται µε 880
ευρώ δηλαδή εργάζονται για 110 ευρώ το
µήνα προ φόρων...!

Το επόµενο διάστηµα µε την ολοκλή-
ρωση της θερινής περιόδου, η ακινητο-
ποίηση της πλειοψηφίας των
ακτοπλοϊκών πλοίων θα επιδεινώσει την
ήδη εκρηκτική ανεργία που καταγράφεται
µε 3.852 ναυτεργάτες για τον µήνα Ιούλιο
µε τα πλασµατικά στοιχεία του ΓΕΝΕ.

Σ’αυτές τις εξελίξεις οι ναυτεργάτες, οι
εργαζόµενοι δεν έχουν να περιµένουν

τίποτα προς όφελος τους από τους εκπροσώ-
πους του κεφαλαίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
του ∆ΝΤ. 

Η διέξοδος είναι στο δρόµο του οργανω-
µένου αγώνα, της ταξικής πάλης, στην οικο-
δόµηση της συµµαχίας της εργατικής τάξης,
των λαϊκών στρωµάτων, για την αλλαγή του
αρνητικού συσχετισµού στο συνδικαλιστικό
κίνηµα ενάντια στη σαπίλα του κυβερνητι-
κού – εργοδοτικού συνδικαλισµού των πα-
ρατάξεων ΠΑΣΚΕ – ∆ΑΚΕ – ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ.

Καλούµε τους ναυτεργάτες σε οργάνωση
και αγώνα για την ανατροπή της αντιλαϊκής
πολιτικής του κεφαλαίου προς όφελος των
ναυτεργατών, της εργατικής τάξης και όλων
των εργαζοµένων.

Τα ναυτεργατικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ – ΠΕΕΜΑΓΕΝ ΠΕΠΡΝ – ΠΕΣ/ΝΑΤ

καταδικάζουµε τη στρατιωτική επίθεση κατά της Συ-
ρίας.

Αποτελεί µέρος ενός γενικευµένου πολέµου, που
σχεδιάζεται από τις ιµπεριαλιστικές δυνάµεις των
ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Αυτό επιβεβαιώνεται από τις
στρατιωτικές επεµβάσεις σε Γιουγκοσλαβία, Ιράκ,
Αφγανιστάν, Τυνησία, Λιβύη, Αίγυπτος, Λίβανος, Πα-
λαιστίνη, Σοµαλία, Υεµένη, Συρία. 

Η Β. Αφρική, η Εγγύς και Μέση Ανατολή, είναι το
προγεφύρωµα για την προώθηση των τυχοδιωκτι-
κών σχεδίων των ιµπεριαλιστικών δυνάµεων, για την
διείσδυση τους στην Κεντρική Ασία, για την καταλή-
στευση των φυσικών πόρων, των πλουτοπαραγωγι-
κών πηγών, για την διατήρηση και ενίσχυση της
παγκόσµιας κυριαρχία τους που υπονοµεύεται από
την βαθιά και παρατεταµένη οικονοµική κρίση του
καπιταλιστικού συστήµατος.

Είναι σενάριο διεθνούς προβοκάτσιας η αποθή-
κευση και χρήση χηµικών όπλων που έχει επαναλη-
φθεί στο πόλεµο του Ιράκ και δεν έχει επιβεβαιωθεί
παρότι οι ΗΠΑ εισέβαλαν και κατέβαλαν το Ιράκ. 

Είναι µύθος και αυταπάτη η θεωρία που ανα-
πτύσσεται για «χειρουργικές επεµβάσεις» και περιο-
ρισµένη χρήση στρατιωτικών δυνάµεων στη Συρία.
Η ιστορία επιβεβαιώνει ότι είναι αδίστακτοι δολοφό-
νοι, για να πετύχουν τα σχέδιά τους.

Η κυβέρνηση οδηγεί τον εργαζόµενο λαό και τα
κυριαρχικά δικαιώµατα της χώρας σε ένα φαύλο
κύκλο αντιθέσεων, ανταγωνισµών, στρατιωτικών
αναµετρήσεων, για να υπηρετήσει τα µονοπώλια και
τον ιµπεριαλισµό, µε απρόβλεπτες συνέπειες. 

Οι υποδοµές (λιµάνια, αεροδρόµια, κ.α.), η
ασφαλή ναυσιπλοΐα, υπονοµεύονται µε αυτή την πο-
λιτική. Η ζωή των ναυτεργατών και άλλων εργαζοµέ-
νων βρίσκεται σε άµεσο κίνδυνο, στα χέρια των
τυχοδιωκτικών σχεδίων, για τις στρατιωτικές αναµε-
τρήσεις.

Καλούµε την κυβέρνηση, το υπουργείο ΥΝΑ, να
εγκαταλείψει τη συµµετοχή της στα επιθετικά σχέδια
των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ.

Καλούµε τους ναυτεργάτες, τους εργαζόµενους,
τα συνδικάτα, να καταδικάσουν τις στρατιωτικές επι-
χειρήσεις, να οργανώσουν τον αγώνα τους ενάντια
στα µονοπώλια και τον ιµπεριαλισµό.

ΟΥΤΕ ΓΗ ΟΥΤΕ ΝΕΡΟ ΣΤΟΥΣ ΦΟΝΙΑ∆ΕΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ
Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2013 
Οι ∆ιοικήσεις των Ενώσεων

Το ΚΚΕ καλεί τον ελληνικό λαό να
αντιδράσει αποφασιστικά, να κα-

ταδικάσει κάθε συµµετοχή της ελληνικής
κυβέρνησης στην προώθηση των ιµπε-
ριαλιστικών σχεδίων και να απαιτήσει:
� Να κλείσει τώρα η βάση της  Σούδας.
� Να µη διατεθούν υποδοµές (όπως το
στρατιωτικό αεροδρόµιο της Καλαµάτας),
που βρίσκονται στη χώρα µας, ούτε και
ελληνικές στρατιωτικές δυνάµεις στον νέο
ιµπεριαλιστικό πόλεµο.
� Να µη δοθεί καµία διευκόλυνση στις
ΗΠΑ, στο ΝΑΤΟ, στην ΕΕ και τους συµ-
µάχους τους σε οποιαδήποτε πολεµική
επιχείρηση κατά της Συρίας ή άλλης
χώρας στην περιοχή.
� Να σταµατήσει κάθε στρατιωτική  συ-
νεργασία µε το Ισραήλ.

70Κοµµουνιστικά και Εργατικά
Κόµµατα (µετά από πρωτοβου-

λία του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλά-
δας, του Συριακού Κοµµουνιστικού
Κόµµατος και του Κοµµουνιστικού Κόµµα-
τος Τουρκίας) καταδικάζουν τη σχεδιαζό-
µενη στρατιωτική ιµπεριαλιστική
επέµβαση στη Συρία. Το κείµενο της ανα-
κοίνωσης 29.8.2013 έχει ως εξής:

Τα Κοµµουνιστικά και Εργατικά Κόµ-
µατα εκφράζουµε την αλληλεγγύη µας στο
συριακό λαό και καταδικάζουµε τη στρα-
τιωτική επίθεση κατά της Συρίας που ετοι-
µάζουν οι ιµπεριαλιστές των ΗΠΑ, του
ΝΑΤΟ και της ΕΕ µε τους συµµάχους τους
για την προώθηση των συµφερόντων
τους στην περιοχή.

Απορρίπτουµε τα ιµπεριαλιστικά προ-
σχήµατα, τα οποία, όπως αποδείχθηκε,
χρησιµοποιήθηκαν και στον πόλεµο κατά
του Ιράκ και στους άλλους ιµπεριαλιστι-
κούς πολέµους στη Γιουγκοσλαβία, το Αφ-
γανιστάν και τη Λιβύη.

Καλούµε την εργατική τάξη, τους
λαούς σε όλη την Υδρόγειο να αντιτα-
χθούν και να καταδικάσουν το νέο ιµπε-
ριαλιστικό πόλεµο, να απαιτήσουν από τις
κυβερνήσεις των χωρών τους καµία
εµπλοκή και στήριξη στην εγκληµατική
στρατιωτική επίθεση.

Οι διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού Α. Σαµαρά από τη
∆ΕΘ προς το µεγάλο κεφάλαιο για την απαρέγκλιτη συνέ-

χιση «σαρωτικές µεταρρυθµίσεις», στο όνοµα της «καπιταλιστικής
ανάπτυξης και των επενδύσεων» αλλά και για την επίτευξη «πρω-
τογενούς πλεονάσµατος», αδειάζουν το περιεχόµενο των ανέξοδων
δηλώσεών του ότι -τάχα- δεν θα ληφθούν νέα αντιλαϊκά µέτρα. Αυτό
επιβεβαιώνουν οι δηλώσεις του υπουργού εργασίας Ι. Βρούτση ότι
ανοίγει ξανά το Ασφαλιστικό και επαληθεύουν και οι «συστάσεις»
του ∆ΝΤ και της Κοµισιόν. Στα µέτρα που έχουν ψηφίσει έως τώρα
σχεδιάζουν να προσθέσουν -ανάµεσα σε άλλα- και τα εξής:
� Από την αρχή του 2015 καθιερώνεται ως βασική αυτή των 360
ευρώ!, ενώ το υπόλοιπο τµήµα θα είναι ανάλογο των εισφορών που
έχουν καταβάλει οι εργαζόµενοι µε βάση το νόµο των Λοβέρδου.
� Από τον Ιούνιο του 2014 νέες µειώσεις στις επικουρικές συ-
ντάξεις θα ξεπερνούν το 20%, ενώ το κράτος δεν αναλαµβάνει καµία
ευθύνη/εγγύηση για την κάλυψη τρεχόντων ή µελλοντικών ελλειµ-
µάτων.
� Από το 2014 θα διακοπεί η καταβολή του επιδόµατος ΕΚΑΣ για
όσους είναι κάτω των 65 ετών.
� Τα εφάπαξ βοηθήµατα θα συρρικνωθούν.
� Σταδιακή µείωση των εργοδοτικών εισφορών στην τριετία 2014
- 2016, ενώ θα υπάρχει αύξηση και ενοποίηση των εισφορών των
εργαζοµένων.
� ∆ραστική µείωση της κρατικής επιχορήγησης στα ασφαλιστικά
Ταµεία που για το 2013 είναι µειωµένες από 32% µέχρι και 40%.

Το γκρέµισµα των κατακτήσεων σε Ασφαλιστικό και συντάξεις
αποτελεί στρατηγική επιλογή της ΕΕ. Στόχος τους είναι να απαλ-
λαγούν τα µονοπώλια και το κράτος από την όποια συµµετοχή
είχαν στη χρηµατοδότηση του ασφαλιστικού συστήµατος, να πα-
ραδοθούν εξολοκλήρου η Ασφάλιση, η Υγεία και η Πρόνοια στην
κερδοσκοπία των ιδιωτικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων. 

Για τα ελλείµµατα των ασφαλιστικών Ταµείων ευθύνονται το
κράτος και η εργοδοσία. Πάνω από -16 δισ. ευρώ είναι οι απώ-
λειες από το «κούρεµα» των οµολόγων. Πάνω από 3,5 δισ. ευρώ
χάθηκαν το 1999 από το τζογάρισµα στο χρηµατιστήριο. Πάνω από
58 δισ. ευρώ άρπαξαν βιοµήχανοι - τραπεζίτες - εφοπλιστές από το
1951 έως το 1975 κ.ά.

Απέναντι σ' αυτή την κατάσταση είναι ανάγκη η εργατική τάξη
και τα άλλα λαϊκά στρώµατα να περάσουν στην αντεπίθεση για
ενιαίο υποχρεωτικό αποκλειστικά δηµόσιο και δωρεάν καθολικό
σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλισης,  µόνιµη εργασία για όλους µε δι-
ευρυµένο ελεύθερο χρόνο, να µειωθούν τα όρια συνταξιοδότησης,
µε σύγχρονες και εντελώς δωρεάν παροχές Υγείας, Παιδείας και
διασφάλιση της σύνταξης για όλους. 

ΝΕΕΣ  ΜΕΙΩΣΕΙΣ 
σε συντάξεις - παροχές

Συναγερµό συσπείρωσης και αγώνα, κλάδο
τον κλάδο, σωµατείο το σωµατείο, εργοστά-

σιο το εργοστάσιο, για να µην εγκλωβιστούν τίµιες
εργατικές δυνάµεις στην παγίδα του νέου εργοδοτι-
κού και κυβερνητικού µηχανισµού σηµαίνει το Πα-
νεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο και, µε κάλεσµά του
προς την εργατική τάξη, την καλεί σε ανασύνταξη
του εργατικού και συνδικαλιστικού κινήµατος. 

1. Το ΠΑΜΕ εδώ και πάνω από µια δεκαετία έθεσε
µε οξύτητα το βασικό πρόβληµα του συνδικαλιστικού κι-
νήµατος. Την απαλλαγή του από την επιρροή της εργο-
δοσίας, των κυβερνήσεων και των µηχανισµών της ΕΕ.
Την απαλλαγή του από τα δεσµά των ιδεών της ταξικής
συνεργασίας. Αυτές είναι οι κυριότερες προϋποθέσεις για
την αποκατάσταση του ταξικού προσανατολισµού και της
αναγέννησής του.

Ανέδειξε, µε ολοκληρωµένο και σαφή τρόπο, την ανα-
γκαιότητα της ανασύνταξης που έχει ως κύριο περιεχό-
µενο: την οργάνωση και την ενότητα της εργατικής τάξης
σε µαζικά Συνδικάτα, κλαδικά κι επιχειρησιακά, µε βάση
τα ενιαία ταξικά της συµφέροντα και τις σύγχρονες ανά-
γκες της, κόντρα στο συντεχνιασµό και τον κατακερµατι-
σµό. Ανάγκες που απορρέουν από τη θέση της στην
παραγωγή, ότι δηλαδή είναι ο παραγωγός όλου του
πλούτου, από το επίπεδο της ανάπτυξης των παραγω-
γικών δυνάµεων που µπορούν σήµερα να εξασφαλίσουν
ένα ανώτερο επίπεδο ευηµερίας. Ανάγκες που σήµερα
δεν ικανοποιούνται. Αντίθετα, περιορίζονται, συµπιέζο-
νται διαρκώς προς τα κάτω µε κυρίαρχη την τάση της
απόλυτης και σχετικής εξαθλίωσης.

Ενώ, δηλαδή, ο παραγόµενος πλούτος και το επί-
πεδο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάµεων, της επι-
στήµης και της τεχνικής είναι σε ασύγκριτα επίπεδα σε
σχέση µε προηγούµενες δεκαετίες, η ζωή, οι συνθήκες
δουλειάς, το βιοτικό επίπεδο της εργατικής τάξης ακο-
λουθούν αντίστροφη πορεία.

Η αντίφαση αυτή δεν είναι κάποια παρέκκλιση. ∆εν
είναι ένα προσωρινό φαινόµενο. ∆εν είναι ελληνικό φαι-
νόµενο, αλλά διεθνές. Η τάση προς την απόλυτη και σχε-
τική εξαθλίωση και τη µόνιµη µαζική ανεργία είναι µόνιµη
και διαρκής και σε συνθήκες ανάπτυξης και σε συνθήκες
κρίσης. Σε συνθήκες κρίσης παίρνει ακόµη πιο µαζικά
χαρακτηριστικά.

Η αντίφαση αυτή έχει να κάνει µε τον καπιταλιστικό
δρόµο ανάπτυξης. Ακριβέστερα, έχει να κάνει µε την
ανάπτυξη των µονοπωλίων και την κυριαρχία τους σε
όλους τους τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής
και αγκαλιάζει όλες τις χώρες. Ανάπτυξη που γίνεται ανι-
σόµετρα, πράγµα που γεννά πολλές αντιθέσεις, συ-
γκρούσεις και κάνει ακόµη πιο επιθετικά τα µονοπώλια
για επέκτασή τους.

Η καπιταλιστική αυτή ανάπτυξη που γέννησε τα µο-
νοπώλια έχει φτάσει στο ανώτατο και τελευταίο στάδιό
της. ∆εν έχει να δώσει τίποτα άλλο. Όλα όσα ζούµε σή-
µερα, κρίσεις, σαπίλα, πόλεµοι, κ.λπ., είναι εκδηλώσεις
ενός συστήµατος που έχει εξαντλήσει τα ιστορικά του
όρια.

Προϋπόθεση σήµερα για την κερδοφορία (όχι ανα-
παραγωγή) του µονοπωλιακού κεφαλαίου είναι η κατα-
κόρυφη αύξηση του βαθµού εκµετάλλευσης της

εργατικής τάξης µε την κατάργηση έως τη συντριβή των
βασικών εργασιακών σχέσεων και δικαιωµάτων, αλλά
και τη ληστρική εκµετάλλευση των αναγκών της για την
αναπαραγωγή της εργατικής της δύναµης (υγεία, κατοι-
κία, εκπαίδευση, κ.λπ.). Όλα όσα ζούµε σήµερα είναι η
πραγµατοποίηση αυτής της στρατηγικής.

Ετσι εξηγείται, γιατί το κεφάλαιο σε διεθνές επίπεδο,
πολύ πριν την κρίση είχε περάσει σε µια ολοµέτωπη επί-
θεση µε ενιαία στρατηγική για την ανατροπή όλων των
κατακτήσεων και δικαιωµάτων της εργατικής τάξης, κάτω
από τη γενική κατεύθυνση απελευθέρωσης της αγοράς
εργασίας. Στρατηγική που επιταχύνθηκε από την κρίση.
Στρατηγική που έχει οξύνει στο έπακρο την αντίθεση κε-
φαλαίου - εργασίας.

(Συνέχεια στη σελίδα 2)

ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΜΕ:
� ανασύνταξη του εργατικού, συνδικαλιστικού κινήµατος 

για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής;
� ή νεκρανάσταση του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισµού,

για συνέχιση της ίδιας βάρβαρης ταξικής πολιτικής;

ΟΟ ξξ υυ µµ έέ νν αα   ττ αα   χχ ρρ οο νν ίί ζζ οο νν ττ αα   
ππ ρρ οο ββ λλ ήή µµ αα ττ αα   σσ ττ οο   ΚΚ ΕΕ ΣΣ ΕΕ ΝΝ

ΗΓενική Συνέλευση του ΚΕΣΕΝ Μηχανικών, που
πραγµατοποιήθηκε στις 10 Σεπτέµβρη 2013,

ανέδειξε την κατάσταση που επικρατεί από την πο-
λιτική του κεφαλαίου σε βάρος των δικαιωµάτων
των Μηχανικών, των Ναυτεργατών, των εργαζοµέ-
νων.

Καταδικάστηκαν οι επιδιωκόµενες πολεµικές
επιχειρήσεις των ιµπεριαλιστικών δυνάµεων ενά-
ντια στη Συρία, να µην υπάρξει καµία συµµετοχή,
καµία εµπλοκή της χώρας µας.

Η µη έγκαιρη πρόσληψη εκπαιδευτικού προ-
σωπικού είχε ως αποτέλεσµα την µη έναρξη των
µαθηµάτων στις 3 του Σεπτέµβρη, ενώ συνεχίζεται
η µη εύρυθµη λειτουργία των µαθηµάτων λόγω έλ-
λειψης εκπαιδευτικών. Συνεχίζεται ο αφανισµός
των ναυτοδιδασκάλων, που µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις που υπάρχουν είναι απαγορευτικές
λόγω µισθολογικών και τυπικών προσόντων.

Η Γενική Συνέλευση καταδίκασε τις επιδιώξεις
εφοπλιστών – κυβέρνησης για την κατάργηση των
Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας, την αποβολή
των ναυτεργατών µε συγκροτηµένα δικαιώµατα,
την ένταση της «µαύρης» - ανασφάλιστης εργασίας
και της ανεργίας, την υπονόµευση της κοινωνικοα-
σφαλιστικής προστασίας. Αυτές οι εξελίξεις θα επι-
δεινώσουν την τραγική οικονοµική κατάσταση του
ΝΑΤ σε βάρος των ναυτεργατών και του Κεφαλαίου
Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ).

Το ΥΝΑ συντηρεί και αναπαράγει την πολιτική
της απαξίωσης της ∆ηµόσιας Ναυτικής Εκπαίδευ-
σης ενώ ταυτόχρονα σχεδιάζονται µέτρα για την
ιδιωτικοποίηση της.

Παραµένει το πρόβληµα της καθαριότητας του
κτιρίου από την έλλειψη προσωπικού, µε σοβαρούς
κινδύνους σε βάρος της υγιεινής των µετεκπαιδευ-
όµενων, των εκπαιδευτικών και του προσωπικού.

Το πλαίσιο διεκδίκησης, που ψηφίστηκε από τη
Γ.Σ., δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα www.pemen.gr 

Συνάδελφοι ναυτεργάτες, σπουδαστές,
συνταξιούχοι. Πάρτε ΟΛΟΙ µέρος 

στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ, 
το Σάββατο, ώρα 11 π.µ.

5 του Οκτώβρη, στην Οµόνοια
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Με την καταδίκη του µεταλλεργάτη Βασίλη Καββαδία,
που γλίτωσε την τελευταία στιγµή από το θάνατο,

«απάντησαν», τη ∆ευτέρα 29 Ιούλη, οι δικαστικές αρχές του
Πειραιά, στο αίτηµα για την παραδειγµατική τιµωρία των υπευ-
θύνων, που στις 24 Ιούλη του 2008 έβαψαν στο αίµα τη Ναυ-
πηγοεπισκευαστική Ζώνη, εκτελώντας εν ψυχρώ 7
µεταλλεργάτες και ένα ναυτεργάτη στο υγραεριοφόρο πλοίο
«FRIENDSHIP GAZ» του εφοπλιστή Πετρίδη!

Το τριµελές Πληµµελειοδικείο Πειραιά αποφάνθηκε ότι ο
µεταλλεργάτης είναι συνυπεύθυνος για την «παγίδα θανάτου»
που έστησαν σε βάρος του και σε βάρος των 8 νεκρών εργα-
τών, εφοπλιστές και εργολάβοι και τον καταδίκασε µε 5,5 χρό-
νια φυλακή!

Σε 11 χρόνια φυλακή καταδικάστηκαν οι εργολάβοι αδελ-
φοί Σουρλή και οι Στυλιανού, που είχαν αναλάβει τις εργασίες
στο πλοίο, ενώ βέβαια δεν «αγγίχτηκε τρίχα» του εφοπλιστή
και της εταιρίας του. Ακόµα και κάποιοι εκπρόσωποί του, χα-
ρακτηρίστηκαν αθώοι!

Ο µεταλλεργάτης καταδικάστηκε µε βάση τη «γραµµή»
που είχε δοθεί από την πρώτη στιγµή του φονικού από την
κυβέρνηση της Ν∆, τις εισαγγελικές αρχές και το πόρισµα των
πραγµατογνωµόνων, το οποίο ευθέως επέρριπτε τις ευθύνες
στον Β. Καββαδία και σε έναν από τους 8 νεκρούς εργάτες, Κ.
Οικονοµάκη!

Το δικαστήριο, στην κατεύθυνση να τσουβαλιαστούν θύτες
και θύµατα, στέλνοντας γενικότερα το µήνυµα στην εργατική
τάξη που διεκδικεί στοιχειώδη µέτρα ασφαλείας στους χώρους
δουλειάς, δέχτηκε τις χαλκευµένες κατηγορίες σε βάρος του
µεταλλεργάτη, ο οποίος να σηµειωθεί ότι είναι και πάνω από
3 χρόνια άνεργος. Τον χαρακτηρίζει «συνυπεύθυνο», όταν τα
στοιχεία που ήρθαν στην επιφάνεια στη διάρκεια της δίκης,
αλλά και από την ηµέρα που οι 8 εργάτες βρήκαν τον τραγικό
θάνατον όταν ξέσπασε φωτιά στο αµπάρι Νο 3 του πλοίου,
στο χώρο εργασιών οι εργοδότες δεν είχαν φροντίσει να
υπάρχει έστω πυροσβεστήρας και δεν υπήρχε καν έξοδος
διαφυγής!

«FRIENDSHIP GAZ» 
Καταδικάστηκε µεταλλεργάτης 
Στο απυρόβλητο ο εφοπλιστής

Οι ναυτεργάτες, µε πρώτο και κύριο τον πλοίαρχο, είναι αυτοί
που πλήρωσαν πάλι τα σπασµένα των εφοπλιστών και για

το ναυάγιο του 21χρονου κρουαζιερόπλοιου «SEA DIAMOND», το
οποίο από τις 6 Απρίλη 2007 βρίσκεται στον βυθό του κόλπου της Σα-
ντορίνης, µετά από πρόσκρουσή του σε ύφαλο, µε απολογισµό δύο
Γάλλους αγνοούµενους, ενώ συνεχίζει να αποτελεί τοξική βόµβα για
το θαλάσσιο περιβάλλον.

Στο πλοίο επέβαιναν 1.155 επιβάτες και 391 ναυτεργάτες πλή-
ρωµα, ενώ κατά την εγκατάλειψή του έγινε εµφανής η ανεπάρκεια των
σωστικών µέσων και η έλλειψη συνεννόησης µεταξύ των µελών του
πληρώµατος, που όπως είχαν καταγγείλει τα ταξικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ
και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ αποτελείτο από 117 έλληνες και 274 αλλοδαπούς
χωρίς συγκροτηµένα δικαιώµατα και χωρίς την απαιτούµενη ναυτική
κατάρτιση.

Ποινές φυλάκισης επιβλήθηκαν, από το τριµελές πληµµελειοδικείο
Πειραιά την Τετάρτη 31 Ιούλη, στον πλοίαρχο 12 χρόνια και 2 µήνες
καθώς και χρηµατική ποινή 8.000 ευρώ, στον αρχιπλοίαρχο 8 χρόνια,
στον εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο της πλοιοκτήτριας εταιρείας στη
ξηρά (DPA) 8 χρόνια, στον αρχιµηχανικό 28 µήνες, στον αξιωµατικό
ναυσιπλοΐας 2 χρόνια και 10 µήνες, στον αξιωµατικό ασφαλείας 6
µήνες και 600 ευρώ χρηµατική ποινή, στον επιθεωρητή του νηογνώ-
µονα 15 µήνες και στους νόµιµους εκπρόσωπους της εταιρείας 2 χρό-
νια.

Για την υπόθεση αθωώθηκαν ο πρώτος µηχανικός, ο ύπαρχος, ο
αρχιθαλαµηπόλος και η υπεύθυνη καµπινών. Ο εφοπλιστής Κ. Λοΐζος,
στον οποίο ανήκει ο όµιλος, ουδέποτε κατηγορήθηκε για οτιδήποτε σε
σχέση µε το ναυάγιο, ενώ από την πλευρά της εταιρείας ο γενικός δι-
ευθυντής επιχειρήσεών της Γ. Κουµπενάς, χαρακτηρίστηκε ένοχος για
ναυάγιο και θαλάσσια ρύπανση χωρίς να τον συνδέει µε ανθρωπο-
κτονία.

Για αυτά είχαν φροντίσει από την πρώτη στιγµή της πρόσκρουσης
του πλοίου η κυβέρνηση τότε της Ν∆, ο υπουργός Ναυτιλίας Μ. Κεφα-
λογιάννης και ο όµιλος ΛΟΥΗΣ που ανήκει το πλοίο, οι οποίοι έκαναν
τα πάντα για να τα ρίξουν όλα στο πλήρωµα και σε λάθος χαρτογρά-
φηση της περιοχής. 

««SSEEAA  DDIIAAMMOONNDD»»
««ΑΑθθώώαα  ππεερριισσττεερράά»»  ττοο  
εεφφοοππλλιισσττιικκόό  κκεεφφάάλλααιιοο

Πενηνταδύο άνθρωποι
έχασαν τη ζωή τους

στο ναυάγιο του Ε/Γ πλοίου
«Άγιος Θωµάς ο Ακινάτης»
µετά τη σύγκρουσή του µε
Φ/Γ πλοίο «Σουλπίσιο Εξπρές
7», στις Φιλιππίνες 17/8.
Άλλοι 68 άνθρωποι, από τους
συνολικά 831 επιβάτες και
µέλη του πληρώµατος, αγνο-
ούνται. 

Να σηµειωθεί ότι η πλοιο-
κτήτρια εταιρεία του φορτη-
γού πλοίου κατείχε το
επιβατηγό «Dona Paz», που το
∆εκέµβρη του 1987 συγκρού-
στηκε µε ∆/Ξπλοιο, µε αποτέ-
λεσµα να χάσουν τη ζωή τους
συνολικά 4.386 άνθρωποι, στο
χειρότερο καταγεγραµµένο
ναυτικό δυστύχηµα σε καιρό
ειρήνης.

52 νεκροί 
σε ναυάγιο 

στις Φιλιππίνες

Απαλλαγή από τον κυβερνητικό και εργοδοτικό συνδικαλισµό
2. Το ΠΑΜΕ, εκτιµώντας τις σύγχρονες αυτές εξελίξεις, έθεσε ως κεντρικό πρό-

βληµα την επιτακτική ανάγκη της ανασύνταξης του συνδικαλιστικού κινήµατος. Ένα
κίνηµα ικανό να απαντήσει στην ολοµέτωπη και γενικευµένη επίθεση. Αλλά και κί-
νηµα ικανό να παλεύει µε γραµµή πάλης και συµµαχιών που δε θα περιορίζεται
µόνο στην αντιµετώπιση των συνεπειών, αλλά θα ανοίγει την προοπτική για την
ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών της εργατικής τάξης, πράγµα που προϋ-
ποθέτει γραµµή ρήξης και ανατροπής µε τα µονοπώλια, τα κόµµατα και τους µη-
χανισµούς που τα υπηρετούν, πάλη που θα οδηγεί στην κατάργηση της
εκµετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.

Από τη σκοπιά αυτή, οι δυνάµεις που συγκροτούν σήµερα το ΠΑΜΕ έθεσαν
πριν από 14 χρόνια το κεντρικό πρόβληµα του συνδικαλιστικού κινήµατος. Την
απαλλαγή του από τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισµό. Ένα µηχανισµό
πολύ ισχυρό που εγκλωβίζει το συνδικαλιστικό κίνηµα στην υποταγή της ταξικής
συνεργασίας, στους σχεδιασµούς της ΕΕ και των κυβερνήσεων. Που µετατρέπει τα
Συνδικάτα σε µηχανισµό συνδιαλλαγής µε την εργοδοσία και τους κρατικούς µη-
χανισµούς και τα εµπλέκει στην εναλλαγή των αστικών κυβερνήσεων. Ένα µηχα-
νισµό φθοράς συνειδήσεων, συντεχνιακού και εκφυλισµού. Σε αυτό το µηχανισµό
συµµετείχαν όλες οι παρατάξεις που συγκροτούσαν την πλειοψηφία των ηγεσιών
ΓΣΕΕ, Α∆Ε∆Υ, Εργατικών Κέντρων, Οµοσπονδιών και σε αρκετά πρωτοβάθµια
Σωµατεία, κυρίως εργοστασιακά, επιχειρησιακά. Οι συνδικαλιστικές παρατάξεις
των ΠΑΣΟΚ, Ν∆, ΣΥΡΙΖΑ κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση και οι συναλλαγές µε-
ταξύ τους καθηµερινές, από τις νοθείες, τις συναλλαγές µε την εργοδοσία, τους
µηχανισµούς της ΕΕ, τα διάφορα προγράµµατα µέχρι το µοίρασµα ρόλων και µε-
ρισµάτων από τη νοµή του συνδικαλιστικού κινήµατος, µε ισχυρούς µεταξύ τους δε-
σµούς και αλληλεξαρτήσεις.

Το κοινό τους γνώρισµα ήταν η αποδοχή της κυρίαρχης πολιτικής και φυσικά µε
το αζηµίωτο σε παραταξιακό ή προσωπικό επίπεδο. Επίσης, κοινό τους γνώρισµα
ο πόλεµος απέναντι σε κάθε δύναµη που αντιπαλεύει αυτήν την άθλια κατάσταση
από ταξική θέση. Πρόκειται για κατάσταση που οδηγούσε το συνδικαλιστικό κί-
νηµα, µε µαθηµατική ακρίβεια, στον εκφυλισµό, στη φθορά και διάβρωση συνει-
δήσεων, στην απαξίωση και τη διάλυση.

Εδώ βρίσκεται και η βασική αιτία που το συνδικαλιστικό κίνηµα βρέθηκε αφο-
πλισµένο στην επίθεση του κεφαλαίου και ειδικά µπροστά στην καπιταλιστική οι-
κονοµική κρίση, την οποία βάφτισαν όλοι µαζί κρίση χρέους, κακής διαχείρισης,
αποπροσανατολίζοντας τους εργαζόµενους.

Με αυτόν το µηχανισµό παγίδευσης, χειραγώγησης και υποταγής του συνδι-
καλιστικού κινήµατος, οι δυνάµεις που σήµερα συγκροτούν το ΠΑΜΕ διαχώρισαν
τη θέση τους. Αποχώρησαν από τα προεδρεία της ΓΣΕΕ και της Α∆Ε∆Υ, από τους
διάφορους µηχανισµούς τους. Ως συνέχεια συγκροτήθηκε το ΠΑΜΕ ως ταξικός
πόλος µε τη συµµετοχή Οµοσπονδιών, Εργατικών Κέντρων, Σωµατείων και συν-
δικαλιστών που δεν αποδέχονται και δε συµβιβάζονται µε αυτόν το µηχανισµό. Πα-
ρέµειναν, όµως, σε όλα τα όργανα ως µέλη των διοικήσεων και συνέχισαν να
παρεµβαίνουν µε προτάσεις, θέσεις, κριτική και πίεση.

Πρωτοστάτησαν στον πόλεµο κατά του ΠΑΜΕ
3. Η συγκρότηση του ΠΑΜΕ άνοιξε µια νέα προοπτική για την ανασύνταξη και

την αναζωογόνηση του συνδικαλιστικού κινήµατος. Χάρη στο ΠΑΜΕ, το συνδικα-
λιστικό κίνηµα απέκτησε ένα γερό στήριγµα για την αποκατάσταση του χαρακτήρα
του ως κίνηµα ταξικό. Με την πρωτοπόρα δουλειά των δυνάµεων του ΠΑΜΕ έγι-
ναν θετικά βήµατα στην ανασύνταξη. Αναπτύχθηκαν αγώνες κι αντιστάσεις σε ερ-
γοστάσια, σε κλάδους, γενικοί και τοπικοί µε αποτελέσµατα. Παρεµπόδισαν
προσωρινά, αλλού καθυστέρησαν, αντιλαϊκά µέτρα, αλλού µετρίασαν την επίθεση
του κεφαλαίου και των κυβερνήσεων.

∆ηµιούργησαν κυρίως καλύτερες προϋποθέσεις και υποδοµές για να αποκτή-
σει το συνδικαλιστικό κίνηµα µια αυτοτελή και ανεξάρτητη πολιτική απέναντι στην
εργοδοσία και το κράτος.

Η εµφάνιση και παρέµβαση του ΠΑΜΕ, όλοι θυµούνται, ξεσήκωσε ένα βρώ-
µικο πόλεµο, όχι µόνο από την εργοδοσία και τις κυβερνήσεις της, αλλά και από
όλο αυτό το µηχανισµό φθοράς και διαφθοράς συνειδήσεων, από όλους τους συν-
δικαλιστικούς γραφειοκράτες.

Ποιος πρωτοστάτησε σε αυτόν τον πόλεµο µε την παραπλανητική κατηγορία
της διάσπασης; Πρώτες και καλύτερες οι δυνάµεις της Αυτόνοµης Παρέµβασης
που πρόσκεινται σήµερα στον ΣΥΡΙΖΑ και µαζί τους οι δορυφόροι τους που απο-
τελούν την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Πρωτοστάτησαν στον πόλεµο, γιατί αποκαλύπτονται ο
ρόλος τους και οι ευθύνες τους για τη γιγάντωση του εργοδοτικού και κυβερνητικού
συνδικαλισµού. Ποιοι οδήγησαν στην αποµαζικοποίηση; Ποιος ευθύνεται για τον
εκφυλισµό της συνδικαλιστικής ιδιότητας; Πίσω από τα συνθήµατα περί ενότητας
και όλοι µαζί, προσπαθούσαν να κρύψουν τα αίσχη τους και να εξασφαλίσουν άλ-
λοθι για να συνεχίζουν τις συνδιαλλαγές τους µε την ΠΑΣΚΕ, τη ∆ΑΚΕ και την ερ-
γοδοσία. Πριν από την κρίση, όλες αυτές οι δυνάµεις ψήφισαν τις ελαστικές σχέσεις
απασχόλησης, τις ιδιωτικοποιήσεις, κατηγορούσαν το ΠΑΜΕ για µαξιµαλισµό και
επαναστατική γυµναστική και τώρα παριστάνουν τους καταγγέλλοντες.

Η µέχρι τώρα εξέλιξη δείχνει ότι ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισµός
είναι µια Λερναία Ύδρα που παράγεται, αναπαράγεται και µεταµορφώνεται διαρ-
κώς σαν το χαµαιλέοντα. Παράγεται και αναπαράγεται γιατί είναι ο κύριος βραχίο-
νας της εργοδοσίας για να κρατιέται η εργατική τάξη και το κίνηµά της υποταγµένη
και καθηλωµένη στην υποταγή και τη µοιρολατρία ή ως συνέταιρος της αστικής
τάξης για τη διατήρηση των προνοµίων και της κυριαρχίας της. Πότε για να µπούµε
στην ΕΕ και την ΟΝΕ και πότε για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας. Πότε για να
µη χρεοκοπήσουµε και πότε για να βγούµε όλοι µαζί από την κρίση.

Η πείρα δείχνει ότι ο πόλεµος µε αυτόν το µηχανισµό για τη συντριβή ή την
αποµόνωσή του είναι σκληρός, αλλά υποχρεωτικός για να ανασάνει η εργατική
τάξη και το κίνηµά της και να προχωρήσει η ανασύνταξή του.

Κληρονόµοι της ΠΑΣΚΕ και της ∆ΑΚΕ
4. Σήµερα, αυτός ο πόλεµος µπαίνει σε νέα φάση. Μπροστά στην απαξίωση,

στην αποκάλυψη της σήψης και της διαφθοράς και της µπόχας που αναδίνει όλο
αυτό το πλέγµα, επιχειρείται η αναστήλωσή του, η µεταµόρφωσή του σε ένα νέο
εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισµό.

Αντιγράφοντας το σύνθηµα και το στόχο του ΠΑΜΕ για την ανασύνταξη του
συνδικαλιστικού κινήµατος, οι πρωταγωνιστές του πολέµου ενάντια στο ΠΑΜΕ,
π.χ. οι δυνάµεις του ΣΥΡΙΖΑ στο συνδικαλιστικό κίνηµα ανακάλυψαν ξαφνικά τη
χρεοκοπία των εργατοπατέρων και επιχειρούν να πρωταγωνιστήσουν στην ανα-
σύνταξη δήθεν του συνδικαλιστικού κινήµατος.

Οι οµοτράπεζοι της ΠΑΣΚΕ και της ∆ΑΚΕ, µπροστά στη χρεοκοπία αυτών των
δυνάµεων, νόµισαν ότι βρήκαν την ευκαιρία να ηγηθούν του συνδικαλιστικού κι-
νήµατος ως εξυγιαντές, για να ξεπλύνουν τις αµαρτίες τους. Επιχειρούν, µαζί µε
αυτές τις δυνάµεις της ΠΑΣΚΕ και της ∆ΑΚΕ, που δεν έχουν κόψει ούτε στιγµή τις
συνδιαλλαγές τους και σήµερα να στήσουν ένα νέο µηχανισµό χειραγώγησης.

Σκοπός τους δεν είναι η εξυγίανση του συνδικαλιστικού κινήµατος. ∆εν έχουν
τέτοια πολιτική. ∆ε θέλουν να απελευθερώσουν το συνδικαλιστικό κίνηµα από την
ταφόπλακα του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισµού. Η κύρια αιχµή της
δράσης τους είναι και παραµένει ο πόλεµος ενάντια στο ΠΑΜΕ.

Τι είναι εκείνο που τους οδηγεί στην υιοθέτηση της ανάγκης για ανασύνταξη και
τι περιεχόµενο δίνουν σε αυτό το στόχο; Το καινούριο είναι η πιθανότητα της διεκ-
δίκησης της κυβερνητικής εξουσίας. Θέλουν το συνδικαλιστικό κίνηµα χειροκρο-
τητή της πολιτικής τους, να στηρίζει τους νέους χαλίφηδες που θέλουν να
αντικαταστήσουν τους παλιούς. Μπροστά στο ενδεχόµενο της κυβερνητικής κα-
ρέκλας, αλλά και της κατάρρευσης του ΠΑΣΟΚ σε αρκετούς χώρους, θέλουν να
υποτάξουν το συνδικαλιστικό κίνηµα και τους αγώνες του σε αυτόν το σκοπό. Σε
αυτήν την κατεύθυνση, συσπειρώνεται ό,τι πιο ετερόκλητο, τυχοδιωκτικό και διε-
φθαρµένο στοιχείο από όλο τον παλιό µηχανισµό. Είναι, άλλωστε, χρήσιµοι, γιατί
είναι εκπαιδευµένοι στις δολοπλοκίες, στην υπονόµευση, στον καιροσκοπισµό, στη
συναίνεση, στους κοινωνικούς διαλόγους, στη λογική του «µικρότερου κακού», που
το έχει πληρώσει ακριβά ο λαός.

Αποκαλύπτονται από το περιεχόµενο που θέλουν να δώσουν στην ανασύνταξη,
αλλά και από τις µεθόδους που ακολουθούν. Τι ακριβώς ζητούν; Να ηγεµονεύσουν
στο κίνηµα και να το υποτάξουν στον πολιτικό τους στόχο. Να φύγει η κυβέρνηση
Σαµαρά, η Κεντροδεξιά, και να έρθει στη θέση της µια κυβέρνηση µε επικεφαλής
τον ΣΥΡΙΖΑ για να συνεχιστεί η ίδια στρατηγική µέσα στην ΕΕ και στον καπιταλι-
στικό δρόµο ανάπτυξης. Από τη σκοπιά αυτή, θέτουν ως κύρια αιτήµατα και συν-

θήµατα «να φύγει η κυβέρνηση», «γενική απεργία». Από τη σκοπιά αυτή, διεκδι-
κούν αλλαγή συσχετισµού δύναµης στο συνδικαλιστικό κίνηµα και στην κατεύ-
θυνση αυτή δε διστάζουν να συνεργαστούν µε όποιον έχει µάθει να ζει λάθρα. Στο
δρόµο αυτό σέρνουν τους κολαούζους τους, την ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

∆εν έχουν, δε θέλουν αλλαγή πολιτικής και κατεύθυνσης της πάλης. ∆εν έχουν
ταξική γραµµή πάλης. ∆ε θέλουν συγκρούσεις µε την καπιταλιστική εργοδοσία και
την ΕΕ. ∆ε θέλουν συνδικαλιστικό κίνηµα µαζικό, οργανωµένο απέναντι στην ερ-
γοδοσία και το κράτος. Θέλουν συνδικαλιστικό κίνηµα πλατείας, υποταγµένο στα
σχέδιά τους για εναλλαγή κυβέρνησης και αύριο ένα κίνηµα - στήριγµα της ίδιας
αντεργατικής πολιτικής.

Άλλωστε, είναι θιασώτες αντίστοιχων κυβερνήσεων. Παλιότερα, των Κεντροα-
ριστερών κυβερνήσεων της Γαλλίας και της Ιταλίας, πιο πρόσφατα των κυβερνή-
σεων της Βραζιλίας, της Αργεντινής και θαυµαστές της πλατείας Ταχρίρ. Είναι οι
πρωταγωνιστές στην απεργοσπασία και στις απεργίες χωρίς απεργούς. Εχθρεύ-
ονται όσο τίποτα άλλο την οργάνωση των εργατών απέναντι στην εργοδοσία, στον
τόπο δουλειάς, στα εργοστάσια.

Η µεγαλοεργοδοσία δεν ανησυχεί. Τους χρησιµοποιεί και παρεµβαίνει διαρκώς
στην προετοιµασία τους ως εναλλακτικής λύσης. Πολύ περισσότερο υπολογίζει ότι
µε ένα νέο προσωπείο ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισµός µπορεί να
φανεί σήµερα πιο αποτελεσµατικός στην παρεµπόδιση της ανάπτυξης της ταξικής
πάλης µε πρωταγωνιστή το ΠΑΜΕ, µε τα υποκριτικά συνθήµατα περί ακοµµάτι-
στου συνδικαλισµού.

Ο,τι πιάνουν στα χέρια τους το βρωµίζουν. Ετσι, προσπαθούν να λερώσουν
και το σηµερινό σύνθηµα της «ανασύνταξης του κινήµατος», κοροϊδεύοντας τους
φτωχούς, άνεργους, απελπισµένους εργατοϋπαλλήλους, τάζοντάς τους λαγούς µε
πετραχήλια.

Η δύναµη βρίσκεται στη συµµετοχή
5. Ο αγώνας για την ανασύνταξη του συνδικαλιστικού κινήµατος αποκτά σή-

µερα εξαιρετική σηµασία και πρέπει να αφυπνίσει κάθε τίµιο εργάτη και συνδικα-
λιστή και ειδικά µπροστά στα νέα εµπόδια που επιχειρεί να ορθώσει η εργοδοσία
και η σύγχρονη σοσιαλδηµοκρατία. Καλούµε κάθε συνδικαλιστή, κάθε σωµατείο,
κάθε εργαζόµενο να προβληµατιστούν. Να βάλουν κριτήρια και σκέψεις στη δράση
τους. ∆εν µπορεί το κίνηµα να έχει τους ίδιους στόχους µε την εργοδοσία και τις πο-
λυεθνικές. Σήµερα, κατά του µνηµονίου εµφανίζεται να είναι ένα ευρύ φάσµα από
καπιταλιστές µέχρι και τους φασίστες. Οι στόχοι µας δεν µπορεί να είναι ίδιοι και
για εµάς καθορίζονται αποκλειστικά και µόνο από τις ανάγκες της εργατικής - λαϊ-
κής οικογένειας. Αυτό σηµαίνει σταθερή και µόνιµη δουλειά για όλους, αξιοπρεπείς
µισθούς και συντάξεις, δωρεάν παροχές Υγείας - Παιδείας και Πρόνοιας.

Κλάδο τον κλάδο, Σωµατείο το Σωµατείο, εργοστάσιο το εργοστάσιο να σηµά-
νει συναγερµός συσπείρωσης και αγώνα, να µην εγκλωβιστούν τίµιες εργατικές
δυνάµεις στην παγίδα του νέου εργοδοτικού και κυβερνητικού µηχανισµού.

Να προχωρήσει η διαδικασία της ανασύνταξης µε Συνδικάτα που θα λειτουρ-
γούν δηµοκρατικά και θα αποκτούν δύναµη από τη συµµετοχή των εργαζοµένων
στο σχεδιασµό της δράσης τους.

Κύριο και βασικό περιεχόµενο της ανασύνταξης είναι και παραµένει η αλλαγή
συσχετισµού δύναµης ανάµεσα στις δυνάµεις που παλεύουν για έξοδο από την
κρίση προς όφελος των εργαζοµένων και αυτές που δρουν υπέρ του κεφαλαίου,
και για τους δύο δε γίνεται. Που παλεύουν για κατάργηση και ανατροπή της αντι-
λαϊκής πολιτικής και των αντεργατικών νόµων και όχι για συνέχιση της ίδιας πολι-
τικής µε άλλη κυβέρνηση. Για ρήξεις και ανατροπές µε τα µονοπώλια και την ΕΕ και
όχι για διαιώνιση της εξουσίας τους, της εκµετάλλευσης. Για την ικανοποίηση των
σύγχρονων εργατικών και λαϊκών αναγκών και όχι για διαχείριση της φτώχειας. Για
το δυνάµωµα της διεθνιστικής αλληλεγγύης.

Το πραγµατικό δίληµµα είναι:
Κίνηµα οργανωµένο, ταξικά προσανατολισµένο ή για ένα κίνηµα της βόλτας

στην πλατεία; Κίνηµα έξω από τα Συνδικάτα µε τους εργαζόµενους ανοργάνωτους
στους τόπους δουλειάς, ξεµοναχιασµένους απέναντι στον εργοδότη τους ή κίνηµα
µε τον εργάτη οργανωµένο στο Συνδικάτο του, στον τόπο δουλειάς του και µε το
Συνδικάτο του στους δρόµους και στις πλατείες; Κίνηµα χειραφετηµένο και εχθρικό
απέναντι σε ποιους; Στο ΠΑΜΕ που είναι στυλοβάτης και η προοπτική του κινή-
µατος ή κίνηµα χειραφετηµένο από τους καπιταλιστές, τα κόµµατά τους, τους ιµπε-
ριαλιστικούς οργανισµούς;

Κίνηµα πολιτικοποιηµένο µε στόχο να αλλάξει µια δεξιά κυβέρνηση και να έρθει
µια άλλη δήθεν αριστερή, για αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης πάντα µε στόχο την
ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των επιχειρήσεων ή κίνηµα πολιτικοποιη-
µένο και τοποθετηµένο ενάντια στο σχεδιασµό της οικονοµίας από τους καπιταλι-
στές και το κράτος τους, τοποθετηµένο συνολικά ενάντια στα αστικά κόµµατα, στις
ιµπεριαλιστικές ενώσεις στο σύνολό τους;

Αναζωογόνηση και ανασύνταξη του συνδικαλιστικού κινήµατος στηριγµένη σε
ποιες δυνάµεις; Σε αυτές που αντιστάθηκαν και που αντιστέκονται, όπως οι δυνά-
µεις του ΠΑΜΕ, ή σε αυτές που έβαλαν και βάζουν πλάτες στις αντιδραστικές ανα-
διαρθρώσεις των κυβερνήσεων και της ευρωπαϊκής λυκοσυµµαχίας και στηρίζουν
τη ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΩΝ, που είναι το µακρύ χέρι των
µονοπωλίων, όπως οι δυνάµεις της ΠΑΣΚΕ, της ∆ΑΚΕ, της Αυτόνοµης Παρέµβα-
σης και των τµηµάτων που αποσπώνται από αυτές, αλλά στηρίζουν την ίδια στρα-
τηγική;

Σε τελευταία ανάλυση, µαζικότητα, οξυµένες µορφές πάλης, απεργίες διαρ-
κείας, αντιπαράθεση, ενότητα δράσης, κ.ά. µε τι αιτήµατα, για ποιους στόχους, για
ποια προοπτική; Για την αλλαγή του διαχειριστή στο λεγόµενο εθνικό κοινοβούλιο
µε άθικτη την καπιταλιστική ιδιοκτησία και τα προνόµιά της, αιώνιο εκµεταλλευτή
και σφετεριστή του πλούτου που παράγουν οι εργαζόµενοι ή πάλη για έναν άλλο
δρόµο ανάπτυξης µε το λαό αφέντη του πλούτου που παράγει;

Πόλεµος στο µονοπώλια
Η εξουσία των µονοπωλίων µπορεί σήµερα να δείχνει πιο ισχυρή, αλλά δεν

είναι πιο δυνατή από έναν αποφασισµένο και ξέροντας πού θέλει να πάει λαό, δεν
είναι παντοτινή. Μπορούµε, µε τους αγώνες µας, δυναµώνοντας την ανυπακοή και
την απειθαρχία στις αποφάσεις τους, να οξύνουµε τους τριγµούς του συστήµατός
τους, να τους δηµιουργήσουµε µεγαλύτερες ρωγµές, να δυσκολέψουµε τις απο-
φάσεις τους, να καθυστερήσουµε την επίθεσή τους, να κερδίσουµε χρόνο και έδα-
φος.

Κρίκος και προϋπόθεση για τα παραπάνω σε κάθε κλάδο, τόπο δουλειάς και σε
κάθε εργοστάσιο, να δυναµώσουν οι ταξικοί αγώνες, να δυναµώνει η οργάνωση
των εργαζοµένων, να χειραφετηθούν οι εργάτριες και οι εργάτες από την επιρροή
και τις θέσεις της εργοδοσίας, να αντιπαλέψουν αντιλήψεις που τους βάζουν στην
άκρη, πως άλλοι θα νοιαστούν γι' αυτούς, από κόµµατα του συστήµατος έως ξε-
πουληµένες συνδικαλιστικές ηγεσίες.

Οι εργαζόµενοι έχουν έναν και µόνο δρόµο. Να προχωρήσουν µε αφοβία σε συ-
στηµατική οργάνωση και οργανωµένη απειθαρχία που θα αµφισβητεί όχι µόνο την
κυβέρνηση, αλλά τη µήτρα που δηµιουργεί τα µνηµόνια και κάνει κόλαση τη ζωή
του λαού. Την εξουσία των µονοπωλίων. Αυτή είναι η µόνη ελπιδοφόρα προοπτική
και απαιτεί το λαό πρωταγωνιστή στο επίπεδο της οικονοµίας και της πολιτικής για
να γίνει κυρίαρχος του πλούτου που παράγει και της ζωής του.
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��  ανασύνταξη του εργατικού, συνδικαλιστικού κινήµατος για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής;
��  ή νεκρανάσταση του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισµού, για συνέχιση της ίδιας βάρβαρης ταξικής πολιτικής;

Η ύλη του παρόντος 
φύλου έκλεισε 13/9/2013
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Με ανακοίνωσή του, τη ∆ευ-
τέρα 5 Αυγούστου, το ΚΚΕ

ενηµέρωσε τους εργαζόµενους και
τις εργαζόµενες, τους φίλους του
σταθµού ράδιο – τηλεόραση "902
αριστερά στα FM" ότι:

«Η σηµερινή οικονοµική κατά-
σταση της "Ραδιοτηλεοπτικής" δεν
µπορεί να εξασφαλίσει πλέον τη λει-
τουργία του σταθµού και την αντι-
µετώπιση συσσωρευµένων
οικονοµικών προβληµάτων. ∆εν
είναι σε θέση και δεν µπορεί να εκ-
πληρώσει τις υποχρεώσεις της στους
εργαζόµενους και τα ασφαλιστικά
Ταµεία.

Υπήρξε τελικά δυνατότητα πώλη-
σης και καταλήξαµε να δοθεί αυτή η
λύση, ώστε να αντιµετωπιστούν οι
υποχρεώσεις του σταθµού. Η πώ-
ληση αφορά υποδοµές, µηχανήµατα
και αυτοκίνητα της εταιρείας. Ο δια-
κριτικός τίτλος και τα σήµατα, λε-
κτικά και ηχητικά, παραµένουν στο
Κόµµα. Έγινε αυτή η επιλογή σε
σχέση µε το κλείσιµο, γιατί δίνει τη
δυνατότητα να ικανοποιηθούν οι
υποχρεώσεις του σταθµού προς
τους εργαζόµενους και ασφαλιστικά
Ταµεία.

Γνωρίζουµε ότι θα υπάρξει έλ-
λειµµα στην ενηµέρωση του λαού,
αλλά δεν υπήρχε άλλη εναλλακτική
λύση. Γνωρίζουµε ότι η επιλογή
αυτή θα αποτελέσει µια ακόµη
αφορµή για κακόβουλες επιθέσεις
στον "902" και το ΚΚΕ. Είµαστε
όµως σίγουροι ότι οι φίλοι του Κόµ-
µατος και του σταθµού θα υπερα-
σπιστούν το Κόµµα και την πολιτική
του και θα βρουν τον τρόπο να ανα-
πληρωθεί το κενό στην ενηµέρωση
που αφήνει η έλλειψη του "902".

Αυτή η έλλειψη της άλλης φωνής
µπορεί να καλυφθεί µε συζητήσεις
µέσα στο λαό που οργανώνει το
ΚΚΕ, από τον Ριζοσπάστη, το portal
902.gr στο διαδίκτυο. Παρά τις δυ-
σκολίες που δηµιουργούνται είµαστε
σίγουροι ότι το δίκιο δεν πνίγεται και
ο λαός θα βάλει τέλος στο άδικο σύ-
στηµα που ζούµε».

∆εν χρειάστηκαν παρά ελάχι-
στες ώρες για να ανέβουν στα

κάγκελα τα παπαγαλάκια όλων των
αποχρώσεων και να επιτεθούν µε
βρωµιές στο ΚΚΕ, µε αφορµή την
πώληση του «902».

«Το ΚΚΕ πουλάει τη συχνότητα
στους καπιταλιστές»..., «Το ΚΚΕ
απολύει εργαζόµενους όπως όλες οι
άλλες επιχειρήσεις»..., «Το ΚΚΕ θα
µπορούσε να θέσει τον "902" στη
διάθεση της "αριστεράς", αντί να τον
πουλήσει»... και άλλα παρόµοια,
είναι µερικά απ' όσα έγραψαν και
είπαν διάφοροι, από καλοπληρωµέ-
νους κονδυλοφόρους των µεγάλων
δηµοσιογραφικών συγκροτηµάτων,
µέχρι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, της Χρυ-
σής Αυγής κ.ά.

Είναι φανερό ότι αυτοί που προ-
σπαθούν να συκοφαντήσουν το
ΚΚΕ, είναι οι πρώτοι που δεν θα ήθε-
λαν να λειτουργεί ο σταθµός του
Κόµµατος.

Τώρα λένε ότι το ΚΚΕ πουλάει το
σταθµό σε καπιταλιστές, κρύβοντας
ότι στον καπιταλισµό ο αγοραστής
ενός ΜΜΕ δεν µπορεί να είναι το ∆η-
µόσιο ή ένα µεµονωµένο άτοµο,
παρά µόνο ένας ιδιώτης επιχειρηµα-
τίας, δηλαδή µια καπιταλιστική επι-
χείρηση.

Όσοι νοµίζουν ότι µε το κλείσιµο
του «902» βρήκαν µια ακόµη
αφορµή να πλήξουν τη σχέση του
ΚΚΕ µε το λαό, γρήγορα θα αποδει-
χτούν ξανά γελασµένοι.

ΑντιΚΚΕ παροξυσµός
Με αφορµή την πώληση του «902»

Με επενδύσεις 9,48 δισ. δολ. στο α’ 6µηνο του 2013
οι  Έλληνες εφοπλιστές αυτοδιαψεύδονται και

επιτίθενται στο σύνολο των εργατικών δικαιωµάτων
Το εφοπλιστικό κεφάλαιο, µε τους

έλληνες εφοπλιστές σε πρωταγωνι-
στικό ρόλο, ακόµα και µέσα στην δίνη
της παγκόσµιας καπιταλιστικής οικο-
νοµικής κρίσης συνεχίζει ακάθεκτο
την ανάπτυξή του, σε αντίθεση µε την
ετήσια έκθεση της ΕΕΕ, που επικα-
λούνται ότι: «οι εκτεταµένες παραγγε-
λίες ναυπηγήσεων συνεχίζουν να
απορροφούν τα περιορισµένα διαθέ-
σιµα ποσά χρηµατοδότησης, η διε-
θνής ναυτιλία θα εξακολουθήσει  να
αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα
χρηµατοδότησης το 2013». 

6,5 δισεκ. δολάρια
για νέες ναυπηγήσεις

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ναυ-
λοµεσιτικού οίκου «Golden Destiny»
στο α’ εξάµηνο του 2013 έγιναν οι
εξής νέες παραγγελίες:
�54 bulk carriers αξίας άνω των 1,7
δισ. δολ., έναντι 23 το α’ εξάµηνο του
2012, αξίας 0,7 δισ. δολ. 
�25 δεξαµενόπλοια µεταφορικής ικα-
νότητας 3,5 εκατ. dwt και αξίας άνω
του 1 δισ. δολ., ενώ πέρυσι την ίδια
περίοδο έγιναν 17 παραγγελίες µετα-
φορικής ικανότητας 1,4 εκατ. dwt και
αξίας 0,5 δισ. δολ..
�24 πλοία εµπορευµατοκιβωτίων
αξίας 1,4 δισ. δολ., έναντι έξι το αντί-
στοιχο περυσινό διάστηµα αξίας 100
εκατ. δολ.
�4 πλοία µεταφοράς υγραερίου,
έναντι οκτώ πέρυσι. 
�3 πλοία µεταφοράς υγροποιηµέ-
νου φυσικού αερίου, έναντι επτά

πέρυσι.
�2 πλοία special projects.
�1 πλοίο liner (cargo).

2,98 δισεκ. δολάρια 
για µεταχειρισµένα

Σύµφωνα µε στοιχεία του ναυλοµε-
σιτικού οίκου «Allied», που δηµοσι-
εύονται στον Τύπο, στη διάρκεια του
οκταµήνου Γενάρη - Αυγούστου του
2013 οι Έλληνες εφοπλιστές επέν-
δυσαν περί τα 2,98 δισ. δολ. για την
αγορά 209 µεταχειρισµένων (second
hand) πλοίων διαφόρων τύπων σε
ένα σύνολο 867 πλοίων που άλλα-
ξαν χέρια παγκοσµίως.

Να πόσο ...πατριώτες 
είναι οι εφοπΛΗΣΤΕΣ…

Όπως καταγγέλλουν σε δελτίο
Τύπου τα σωµατεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ,
ΠΕΣ-ΝΑΤ, κανένα από τα 110 πλοία
που έχουν παραγγελθεί στο α’ εξά-
µηνο του 2013 δεν ναυπηγείται στα
πέντε ελληνικά ναυπηγεία, καταστρέ-
φοντας τις παραγωγικές δυνατότητες
και τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της
χώρας µας και για να διασκεδάσουν
τις εντυπώσεις, διατυµπανίζουν το
«κοινωνικό» τους έργο για τα 130
εκατοµµύρια ευρώ, που θα δώσουν
στην κυβέρνηση στα επόµενα τρία
χρόνια, που αντιστοιχεί µε 20 δολά-
ρια την ηµέρα ανά µονάδα πλοίου,
σύµφωνα πάντα µε τις δηλώσεις
τους.

ΠΕΣ-ΝΑΤ: Με φασίστες δεν συζητάµε!
«Απαράδεκτο - επιστρέφεται. 
Με φασίστες δεν συζητάµε. 
Με ναζιστές µακρύ χέρι του 
συστήµατος καµία επαφή»!
Αυτή την απάντηση έδωσε 
η Πανελλήνια Ενωση 
Συνταξιούχων ΝΑΤ
στη Χρυσή Αυγή, 
επιστρέφοντας το φαξ 
που της έστειλε σχετικά 
µε παρέµβασή της στη Βουλή

Ύπουλη και δολοφονική επίθεση,
µε µανία που δείχνει ότι ήθελαν

νεκρό, εξαπέλυσαν, αργά το βράδυ της
Πέµπτης 12/9, χρυσαυγίτες στο Πέραµα,
σε βάρος συνεργείου του ΚΚΕ και της
ΚΝΕ που έκανε αφισοκόλληση για το 39ο
Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή». Τα φασι-
στοειδή έστησαν ενέδρα µέσα στο σκο-
τάδι και επιτέθηκαν στους κοµµουνιστές
στη Λεωφόρο ∆ηµοκρατίας, λίγα µόλις
µέτρα από την πύλη της Ν/Ζώνης.

Ο τρόπος που έδρασαν και τα εργα-
λεία της επίθεσης παραπέµπουν σε τα-
κτικές µαφίας: Με αυτοκίνητα και
µηχανάκια, βγήκαν από τα γύρω στενά
µε σιδερολοστούς και κοντάρια, στην
άκρη των οποίων είχαν προσαρµόσει
αιχµηρά αντικείµενα. Με τα ίδια εργαλεία
ξέσπασαν τη µανία τους και στα αυτοκί-
νητα του συνεργείου της αφισοκόλλησης,
µε αποτέλεσµα, εκτός από τα σπασµένα
τζάµια, να προκαλέσουν ακόµα και τρύ-
πες στις λαµαρίνες!

Οι χρυσαυγίτες ήταν περισσότεροι
από 30 και είχαν καλυµµένα τα πρόσωπά
τους, άλλοι µε κράνη και άλλοι µε µπλού-
ζες. Ορισµένοι από αυτούς, όπως και ο
επικεφαλής τους, φορούσαν µπλούζες
της Χρυσής Αυγής. Από τα µέλη του ΚΚΕ
και άλλους αυτόπτες µάρτυρες ως επικε-
φαλής της οµάδας των τραµπούκων ανα-
γνωρίστηκε ο γνωστός χρυσαυγίτης του
Περάµατος, Πανταζής. Αναγνωρίστηκε

επίσης ο χρυσαυγίτης Καστρινός.
Ο απολογισµός της ύπουλης επίθε-

σης ήταν 7 τραυµατίες, που µεταφέρθη-
καν στο νοσοκοµείο. Μεταξύ αυτών ο
πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου Πει-
ραιά, Σωτήρης Πουλικόγιαννης και άλλα
µέλη της διοίκησης. 

Είναι φανερό ότι η δράση του ΚΚΕ
στην περιοχή και η επιρροή του ταξικού
Συνδικάτου Μετάλλου της Ζώνης ήταν το
κίνητρο της επίθεσης από τα µαντρό-
σκυλα της µεγαλοεργοδοσίας. 

Λίγες βδοµάδες πριν, µε βίντεο που
γύρισαν «εν κρυπτώ» στη Ζώνη, είχαν
εξαπολύσει ανοιχτά απειλές σε βάρος
του ταξικού συνδικάτου και στελεχών του
ΠΑΜΕ.

∆ίνοντας άµεση απάντηση, η Κοµµα-
τική Οργάνωση Πειραιά του ΚΚΕ και η
ΚΝΕ πραγµατοποίησαν συγκέντρωση
στην πλατεία Ηρώων στο Πέραµα την
Παρασκευή 13/9 στις 6 µ.µ.

ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ 
ΠΕΕΜΑΓΕΝ - ΠΕΠΡΝ - ΠΕΣ/ΝΑΤ

Τα ναυτεργατικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ –
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ –ΠΕΕΜΑΓΕΝ – ΠΕΠΡΝ

–ΠΕΣ/ΝΑΤ, καταγγέλλουµε την  δολοφονική επί-
θεση στο Πέραµα από µέλη της Χρυσής Αυγής,
σε βάρος  συνδικαλιστικών στελεχών των σω-
µατείων της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης
και µελών του ΚΚΕ, που πραγµατοποιούσαν
εξόρµηση για το 39ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ.

Η άνανδρη επίθεση από τα φασιστοειδή
τσιράκια της εργοδοσίας και γνωστοί στην κοι-
νωνία του Περάµατος, µε ρόπαλα και σιδερο-
λοστούς οδήγησαν 9 άτοµα στο νοσοκοµείο. Η
οργάνωση δολοφόνων της Χρυσής Αυγής προ-
στάτες των συµφερόντων του κεφαλαίου, έχουν
στόχο τους αγωνιστές του ταξικού κινήµατος
που πρωτοστατούν στην ανάπτυξη αγώνων
ενάντια στην πολιτική του κεφαλαίου και στα
εργασιακά κάτεργα της καπιταλιστικής βαρβα-
ρότητας.

Μες στην καπιταλιστική κρίση ξετρυπώ-
νουν σαν τα σκουλήκια για να παίξουν ρόλο
υπονοµευτικό απέναντι στους εργαζόµενους.
Πιστοί υπηρέτες του κεφαλαίου µε τη βία και την
τροµοκρατία αποτελούν ανάχωµα στην ανά-
πτυξη αγώνων. 

Αυτός είναι ο ρόλος τους και η εργατική
τάξη, οι εργαζόµενοι πρέπει να τους αποµονώ-
σουν από κάθε χώρο δουλειάς, από τις εργατι-
κές λαϊκές γειτονιές.

Καλούµε τους ναυτεργάτες, τους εργα-
ζόµενους να συµµετέχουν στη σηµερινή συ-
γκέντρωση στις 6 το απόγευµα στην πλατεία
Ηρώων στο Πέραµα, καταδικάζοντας τους
δολοφόνους της Χρυσής Αυγής. 

Στο κατάστρωµα
άφησε την τελευταία

του πνοή την ώρα της βάρ-
διας του, 6 Αυγούστου,
55χρονος ναύτης στο
∆/Ξπλοιο «ΦΙΛΙΑΤΡΑ», στην
Α΄ προβλήτα της Ν/Ζώνης Πε-
ράµατος.  Οι Α΄ βοήθειες από
τα πληρώµατα ασθενοφόρων,
που κατέφθασαν, δεν στάθη-
καν αρκετές για να ανακτήσει
τις αισθήσεις του.  ∆ιακοµί-
σθηκε στο Νοσοκοµείο «ΑΤΤΙ-
ΚΟΝ», όπου διαπιστώθηκε ο
θάνατος του, ενώ η σορός µε-
ταφέρθηκε στο Νεκροτοµείο
Πειραιά για νεκροψία – νεκρο-
τοµή. Προανάκριση διενεργεί-
ται από τη Λ.Α. Περάµατος.

Νεκρός ανασύρθηκε ο
κυβερνήτης του αλι-

ευτικού σκάφους που βυθί-
στηκε στη Σκόπελο, 30
Αυγούστου.  Άλλο αλιευτικό
περισυνέλεξε σώους τους
τρεις επιβαίνοντες. Έρευνες
για τα αίτια του περιστατικού
διενεργεί το Λιµενικό.

∆ΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΑΠΟ ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΕΣ 
σε βάρος στελεχών του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στο Πέραµα

Οι δηµαγωγικές δηλώσεις των εφοπλιστών
και της κυβέρνησης Ν∆ - ΠΑΣΟΚ ότι η υπο-

γραφή του «συνυποσχετικού συµφώνου οικειο-
θελούς φορολόγησης των εφοπλιστών»
αποτελεί «σαφή και πατριωτική βούληση της ελλη-
νικής ναυτιλιακής κοινότητας, να συµβάλει ξανά στο
εθνικό πρόσταγµα της εξόδου της χώρας από την
οικονοµική κρίση», προκαλούν την οργή και την
αγανάκτηση των ναυτεργατών γενικότερα της ερ-
γατικής τάξης, που ζουν σε συνθήκες µαζικής ανερ-
γίας, µε µισθούς και συντάξεις πείνας, άγριας
φοροληστείας, φτώχειας και απόλυτης εξαθλίωσης. 

Γιατί ο ταξικός χαρακτήρας του αστικού κράτους
και η φιλοεφοπλιστική πολιτική των αστικών κυβερ-
νήσεων εκφράζεται µε προκλητικά προνόµια φορο-
απαλλαγές και κρατικές ενισχύσεις, µε βάση το
νόµο 2687/1953 «περί προστασίας των ξένων
επενδύσεων στην Ελλάδα» που κατοχυρώθηκε στο
Ελληνικό Σύνταγµα και σε όλες τις µετέπειτα ανα-
θεωρήσεις του.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ δηµαγωγικά διαµαρτύρεται για
τις φοροαπαλλαγές και τα προνόµια των εφοπλι-
στών «ποιεί την νήσσα» για το ότι αυτά είναι συ-
νταγµατικά κατοχυρωµένα από το αστικό κράτος και
δε θέτει κανένα ζήτηµα για την κατάργησή τους.
Αυτός άλλωστε είναι ένας από τους λόγους που οι
εφοπλιστές και η συγκυβέρνηση χαρακτηρίζουν «οι-
κειοθελή» τη φορολόγηση του εφοπλιστικού κεφα-
λαίου.

Μόνο το ΚΚΕ έχει διαχρονικά αντιταχθεί στη
συνταγµατική κατοχύρωση των εφοπλιστικών
προνοµίων. Ζητούσε και ζητάει την κατάργησή
τους, σε όλες τις διαδικασίες συνταγµατικής
αναθεώρησης από το 1974 µέχρι σήµερα.

Ηχυδαία καµπάνια των εφοπλιστών - ένα
από τα πιο σκληρά τµήµατα του κεφαλαίου

- και της συγκυβέρνησης Ν∆-ΠΑΣΟΚ, ότι δήθεν το
εφοπλιστικό κεφάλαιο θα συµβάλει οικειοθελώς στα
φορολογικά έσοδα της χώρας, αποτελεί απάτη. 

Οι εφοπλιστές απολαµβάνουν 56 προκλητικές
φοροαπαλλαγές. Οι φορολογικές υποχρεώσεις τους
εξαντλούνται µε τη φορολόγηση στη βάση της χω-
ρητικότητας και της ηλικίας του πλοίου µε το σύ-
στηµα «tonnage tax» και όχι µε κριτήριο τα ετήσια
έσοδα και τα κέρδη τους.

Ας πάρουµε για παράδειγµα τη φορολόγηση
ενός ποντοπόρου πλοίου µε ελληνική σηµαία,
20.000 dwt, ηλικίας 5 ετών, το οποίο λειτουργεί όλο
το χρόνο. Ακόµη και στις συνθήκες της κρίσης, µε
ηµερήσιο ναύλο 4.500 ευρώ (το χαµηλότερο ποσό
ναύλωσης) έχει ετήσια έσοδα 1.642.500 ευρώ. Για
τη φορολόγησή του χρησιµοποιούνται οι παρακάτω
πίνακες συντελεστών χωρητικότητας και ηλικίας
(βλέπε πίνακες).

Η φορολογητέα χωρητικότητα του παραπάνω
πλοίου υπολογίζεται µε βάση τον παρακάτω υπο-
λογισµό: 10.000Χ1,2 + 10.000Χ1,1 = 23.000. Με
βάση την ηλικία, προκύπτει ο συνολικός
φόρος που πρέπει να πληρώσει στη σηµαία εγ-
γραφής το υπό ελληνική σηµαία πλοίο:
23.000Χ0,684$ = 15.732 δολ. (ή περίπου 12.000
ευρώ). ∆ηλαδή ο εφοπλιστής για ετήσια έσοδα
1.642.500 ευρώ θα καταβάλει για φόρο 12.000
ευρώ!

Όπως οµολογεί και το ίδιο το ίδρυµα των καπι-
ταλιστών, το ΙΟΒΕ, στη µελέτη του για την ποντο-
πόρο ναυτιλία το 2012: «Κατόπιν επιβολής του
tonnage tax, τα ελληνικά γραφεία ή τα υποκατα-
στήµατα αλλοδαπών εταιρειών που ασχολούνται
αποκλειστικά µε τη διαχείριση, την εκµετάλλευση,
τη ναύλωση, την ασφάλιση και τη µεσιτεία πλοίων
µε ελληνική ή ξένη σηµαία (άνω των 500GRT), εξαι-
ρούνται από όλους τους φόρους, υποχρεώσεις
και συνεισφορές που επιβάλλονται είτε από το
ελληνικό κράτος ή από τρίτους, στο εισόδηµα
που κέρδισαν από τις εµπορικές τους δραστη-
ριότητες.

Παράλληλα, οι µέτοχοι ελληνικών ή ξένων ναυ-
τιλιακών επιχειρήσεων µε έδρα την Ελλάδα δεν
υπόκεινται στο καθεστώς φορολόγησης µερισµά-
των και υπεραξιών, εξαιτίας της συµµετοχής τους
στις εν λόγω επιχειρήσεις.

Τέλος, εισόδηµα το οποίο προέρχεται από εται-
ρείες που διαθέτουν πλοία ελληνικής σηµαίας (ή
ξένης σηµαίας µε την προϋπόθεση πως είναι εγγε-

γραµµένα στο ΝΑΤ) εξαιρούνται από κάθε φόρο,
υποχρέωση και παρακράτηση προς το ελληνικό
κράτος. Οι ξένες εταιρείες που διαθέτουν πλοία
ξένης σηµαίας των οποίων η διαχείριση έχει ανατε-
θεί σε ελληνική εταιρεία ή ελληνικό γραφείο, εξαι-
ρούνται και αυτές µε τη σειρά τους από κάθε είδους
φορολόγηση των κερδών τους. Τα µερίσµατα που
διανέµουν οι παραπάνω εταιρείες, εξαιρούνται από
φόρους εισοδήµατος στο επίπεδο του µετόχου. Το
ίδιο καθεστώς ισχύει και σε άλλες χώρες εντός και
εκτός της ΕΕ» (!!!)

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του υπουργείου Οικο-
νοµικών τα βεβαιωµένα φορολογικά έσοδα tonnage
tax από τα πλοία για το 2010 ανέρχονται µόνο στα
14,7 εκατ. ευρώ. Ενώ τα έξοδα του αστικού κράτους
για την υποστήριξη των εφοπλιστών και τα ελλείµ-
µατα του ΝΑΤ, που οι ίδιοι δηµιούργησαν, µόνο για
το 2013 ανέρχονται στο 1, 5 δισ. ευρώ. Επίσης από
τους βεβαιωµένους φόρους πλοίων, που ήταν
1.895.292,59 ευρώ, εισπράχθηκαν 1.789.333,04
ευρώ σύµφωνα µε στοιχεία του υπουργείου Οικο-
νοµικών.

Επί της ουσίας η κρατική ενίσχυση του ΝΑΤ,
που ξεπερνά τα 15 δισεκατοµµύρια την περίοδο
1985-2012, συνιστά έµµεση µορφή κρατικής
χρηµατοδότησης του εφοπλιστικού κεφαλαίου
και στοιχείο έντασης της επίθεσης για την κα-
τάργηση των ασφαλιστικών δικαιωµάτων των
ναυτεργατών, τη µείωση των συντάξεων κλπ.

Το αστικό κράτος επιδοτεί επίσης τους εφοπλι-
στές της Ακτοπλοΐας µε επιδοτήσεις για τις «άγονες
γραµµές». Οι επιδοτήσεις αυτές δεκαπλασιάστηκαν
µετά την κατάργηση του «ΚΑΜΠΟΤΑΖ» στις ακτο-
πλοϊκές συγκοινωνίες. Την περίοδο 2002 - 2012 δό-
θηκαν συνολικά στους εφοπλιστές άµεσες κρατικές
επιδοτήσεις για τις «άγονες γραµµές» 700 εκατ.
ευρώ περίπου. Το 2012 ανήλθαν στα 125 εκατοµ-
µύρια ευρώ, µε πρόβλεψη 130 εκατ. ευρώ το 2013.

Ακόµα και στην περίοδο της καπιταλιστικής κρί-
σης οι Ελληνες εφοπλιστές πρωτοστατούν στις πα-
ραγγελίες νεότευκτων πλοίων στα ασιατικά
ναυπηγεία, ενώ στα ελληνικά δε ναυπηγείται κανένα
καράβι, µε δραµατικές συνέπειες για τους χιλιάδες
απολυµένους εργάτες και τις οικογένειές τους. Σύµ-
φωνα µε τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης της Ενω-
σης Ελλήνων Εφοπλιστών 2012 - 2013, στο τέλος
∆εκέµβρη 2012 οι παραγγελίες νεότευκτων πλοίων
ελληνικών συµφερόντων, ανήλθαν σε 304 πλοία
(άνω των 1.000 gt), συνολικής χωρητικότητας 29,56
εκατοµµυρίων dwt, καθώς και 104 πλοία στο 1ο πε-
ντάµηνο του 2013 (συνολικής αξίας περίπου 20 δισ.
ευρώ).

Μία παράµετρος της «συµφωνίας» κυβέρνησης
Ν∆-ΠΑΣΟΚ - αµφίβολης ευθύς εξαρχής για τα απο-
τελέσµατά της - είναι και ο άγριος ανταγωνισµός µε-
ταξύ του εφοπλιστικού κεφαλαίου των άλλων
κρατών της ΕΕ (Γερµανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Φιν-
λανδίας κ.λπ.) και του ελληνικού εφοπλιστικού κε-
φαλαίου για το ποιος θα πρωτοστατεί στο
νευραλγικό χώρο των θαλάσσιων µεταφορών.

Η φιλοµονοπωλιακή πολιτική της συγκυβέρνη-
σης δε µασκαρεύεται µε τερτίπια και µε ψίχουλα
από τα τεράστια κέρδη των εφοπλιστών που καρ-
πώνονται από την άγρια εκµετάλλευση των ναυ-
τεργατών και γενικότερα της εργατικής τάξης.

Με το πρόσφατο πολυνοµοσχέδιο - έκτρωµα
η κυβέρνηση Ν∆-ΠΑΣΟΚ ενισχύει ακόµη

περισσότερο τους εφοπλιστές µε κρατικούς πόρους
- «θαλασσοδάνεια», επιδοτήσεις, κρατικές εγγυή-
σεις, νέες προκλητικές φοροαπαλλαγές και αυξηµέ-
νες δαπάνες στη διατήρηση κρατικού µηχανισµού
για τη στήριξη των εφοπλιστικών συµφερόντων.

Η ζωή επιβεβαιώνει ότι όσο διατηρείται η εξου-
σία της αστικής τάξης, των µονοπωλίων, όσο τα
µέσα παραγωγής, οι πηγές του πλούτου είναι καπι-
ταλιστική ιδιοκτησία, όσο τα πλοία είναι στα χέρια
των εφοπλιστών, όσο η ανάπτυξη της οικονοµίας
και της ναυτιλίας έχουν κριτήριο το κέρδος δεν µπο-
ρούν να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των ναυτεργα-
τών, των εργαζόµενων στα ναυπηγεία, στα λιµάνια,
οι ανάγκες της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρω-
µάτων. Τα προβλήµατα θα οξύνονται, θα χειροτε-
ρεύει η κατάστασή τους.

Σήµερα, έχουµε υποχρέωση να εντείνουµε
τη δράση µας, στα καράβια, στα εργοστάσια,
στους τόπους δουλειάς, για να ανταποκριθούµε
αποτελεσµατικότερα στα καθήκοντα και τις ανά-
γκες της ταξικής πάλης, στη βάση των κατευ-
θύνσεων του 19ου Συνεδρίου του ΚΚΕ. Για την
οικοδόµηση της Λαϊκής Συµµαχίας της εργατι-
κής τάξης και των λαϊκών στρωµάτων, την εν-
δυνάµωση της αντιµονοπωλιακής
αντικαπιταλιστικής πάλης, την ανασύνταξη του
εργατικού κινήµατος, για την ανατροπή της
εξουσίας των µονοπωλίων την Εργατική - Λαϊκή
Εξουσία και Οικονοµία.

Του Γιώργου ΤΟΥΣΣΑ, 
µέλους της ΚΕ και 

ευρωβουλευτή του ΚΚΕ

Οι συντελεστές για το tonnage tax που αναγράφονται
στους πίνακες προέρχονται από το έντυπο 

φορολογικής δήλωσης έτους 2012 (Εφορία Πλοίων)

Η εφοπλιστική ασυδοσία και ο εµπαιγµός του λαούΗ εφοπλιστική ασυδοσία και ο εµπαιγµός του λαού
Ο εφοπλιστής για ετήσια έσοδα 1.642.500 ευρώ θα καταβάλει για φόρο 12.000 ευρώ!

Αύγουστος�Σεπτέµβρης 2013
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ΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΝ4
23 Αυγούστου 1923

Πανεργατική απεργία και συλλαλητήριο
στο Πασαλιµάνι. 11 νεκροί, 

100 τραυµατίες, 500 συλληφθέντες

90 χρόνια µετά
Η εκµετάλλευση, τα βάσανα και τα
προβλήµατα της εργατικής τάξης 

παραµένουν µέχρι σήµερα

Με µεγάλη συµµετοχή κόσµου πραγµατο-
ποιήθηκε το απόγευµα του Σαββάτου η

εκδήλωση που διοργάνωσε η Γραµµατεία
Πειραιά του ΠΑΜΕ, στο µνηµείο των 11 νε-
κρών εργατών στο Πασαλιµάνι, που δολοφο-
νήθηκαν από την αστική τάξη στη µεγάλη
απεργία της 23ης Αυγούστου του 1923.

Κεντρικός οµιλητής στην εκδήλωση ήταν
ο Νίκος Τζώρτζης, πρόεδρος του Σωµατείου
Εµποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλή-
λων Πειραιά, ο οποίος σηµείωσε ότι η απερ-
γία του 1923 αποτελεί παρακαταθήκη για την
εργατική τάξη και διδάσκει στους εργαζόµε-
νους την ανάγκη να σηκώσουν ψηλά τη ση-
µαία του αγώνα. 

Αναφέρθηκε στα βάρβαρα αντιλαϊκά
µέτρα που παίρνονται σήµερα ενάντια στους
εργαζόµενους, που όπως είπε δείχνουν ότι η
εργατική τάξη, όπως τότε - έτσι και σήµερα,
εξακολουθεί να βιώνει την άγρια εκµετάλ-
λευση από τα µονοπώλια. «Η εργατική τάξη
έχει δύναµη και το απέδειξε καθώς κατάφερε
να κατακτήσει και την εξουσία», τόνισε ο
Νίκος Τζώρτζης και κατέληξε ότι µοναδική
λύση προς όφελος του λαού είναι η κοινωνι-
κοποίηση των µονοπωλίων, η λαϊκή εξουσία,
η λαϊκή οικονοµία.

Στο χώρο της εκδήλωσης δέσποζαν τα
συνθήµατα "Τιµάµε τους νεκρούς ήρωες
της τάξης µας, που έπεσαν σε τούτο δω
τον τόπο στις 23 Αυγούστου του 1923" και
το "Αγώνας – Ρήξη - Ανατροπή, η ιστορία
γράφεται µε πάλη ταξική".

Ακολούθησε η παρουσίαση του χρονικού
της απεργίας, από το Σύλλογο Γυναικών Πει-
ραιά της ΟΓΕ, που πλαισιωνόταν από απαγ-
γελία ποιηµάτων και εργατικά τραγούδια, ενώ
την ίδια ώρα προβάλλονταν σε γιγαντοοθόνη
φωτογραφίες της εποχής.

ΛΛΗΗΓΓΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΤΤΡΡΟΟΦΦΙΙΜΜΑΑ::  
Αντί να τα πετάνε …τα πουλάνε! 

Στη συνεδρίαση της Εκτελεστι-
κής Επιτροπής της ΠΝΟ, 9 Σε-

πτέµβρη, επιβεβαιώθηκε από το
κλιµάκιο που πραγµατοποίησε
ελέγχους στα πλοία στο λιµάνι της
Πάτρας, ότι τα χαρτιά που συντάσ-
σονται για µισθολογικούς λογαρια-
σµούς, ώρες υπερωριών και
ανάπαυσης είναι αποτέλεσµα
εκβιασµών των εφοπλιστών, της
κυβέρνησης.

Στην πραγµατικότητα οργιάζει η
απλήρωτη εργασία, η εντατικοποί-
ηση της δουλειάς, ενώ προετοιµά-
ζουν την εφαρµογή των
υπουργικών αποφάσεων που απο-
βάλλει 214 ναυτεργάτες µε συ-
γκροτηµένα δικαιώµατα
αυξάνοντας τον βαθµό εκµετάλλευ-
σης, την «µαύρη» - ανασφάλιστη
εργασία, την ανεργία, την συστη-
µατική υπονόµευση της οικονοµι-
κής κατάστασης του ΝΑΤ, το
κτύπηµα της κοινωνικοασφαλιστι-
κής προστασίας, των συντάξεων.

Ταυτόχρονα η ναυτιλιακή εται-
ρεία “ATTICA GROUP” προχώ-
ρησε σε συµβάσεις εργασίας στην
επιβατηγό ναυτιλία που αποτελούν
προανάκρουσµα για την κατάρ-
γηση των Συλλογικών Συµβάσεων
Εργασίας και την επιβολή των ατο-
µικών συµβάσεων εργασίας.

Συγκεκριµένα η εταιρεία σ’
αυτές τις συµβάσεις µεταξύ άλλων
καθορίζει ότι ο χρόνος αδείας που
ισχύει µε βάση την ΣΣΕ και είναι 8
ηµέρες τον µήνα για τα Μεσογειακά
Τουριστικά και 5 ηµέρες το µήνα
για τα Ακτοπλοϊκά θα υπολογίζεται
σε 2,5 ηµέρες το µήνα όταν δεν
«υφίσταται εν ισχύ η ΣΣΕ», παρα-
βιάζοντας την ∆ιεθνή Σύµβαση
Ναυτικής Εργασίας, καταστρατη-
γώντας την νοµοθεσία, το σύνολο
των εργασιακών δικαιωµάτων.

Τα σωµατεία ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ υπο-

γράµµισαν τις ευθύνες της
πλειοψηφίας της ΠΝΟ και των ∆.Σ.
των ναυτεργατικών σωµατείων για
την αντιµετώπιση της βίας και της
τροµοκρατίας που έχουν επιβάλλει
εφοπλιστές – κυβέρνηση, σε
βάρος των ναυτεργατών, τη στάση
των δυνάµεων του κυβερνητικού –
εργοδοτικού συνδικαλισµού που
καλλιεργεί την αντίληψη ...«µη
µιλάς, µη ζητάς, οι καιροί είναι δύ-
σκολοι, πάλι καλά που δουλεύ-
εις»...! Εγκλωβισµένοι στη πολιτική
του «κοινωνικού εταιρισµού» µε-
ταξύ κεφαλαίου και εργασίας και
την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγω-
νιστικότητας.

Σ’ αυτές τις συνθήκες, που βα-
θαίνει η καπιταλιστική κρίση και δυ-
ναµώνουν τα τύµπανα του
πολέµου των ιµπεριαλιστικών δυ-
νάµεων, οι ναυτεργάτες, οι εργαζό-
µενοι επιβάλλεται να οργανωθούν
– συσπειρωθούν στα σωµατεία, να
ενισχύσουν το µέτωπο των ταξικών
δυνάµεων για την ανάπτυξη της τα-
ξικής πάλης, την ανατροπή του αρ-
νητικού συσχετισµού δύναµης στο
συνδικαλιστικό κίνηµα και την πο-
λιτική ζωή.

Καλούµε τους ναυτεργάτες,
τους εργαζόµενους να δυναµώ-
σουµε την δράση µας µε πολύµορ-
φες αγωνιστικές και απεργιακές
κινητοποιήσεις ενάντια στην πολι-
τική του κεφαλαίου.

Να προετοιµάσουµε σε κάθε
χώρο δουλειάς, εργάτη τον ερ-
γάτη, τους ανέργους, τους συ-
νταξιούχους, τη σπουδάζουσα
νεολαία, για τη µαζική συµµε-
τοχή στο συλλαλητήριο των τα-
ξικών δυνάµεων του ΠΑΜΕ στις
5 Οκτώβρη 2013 στην Αθήνα.

Βία και τροµοκρατία στα πλοία 

της γραµµής Πάτρας - Ιταλίας

Σε µαζική σύσκεψη των ναυτεργατών, που διοργανώθηκε από τις δύο Κοµµατικές Οργανώσεις των ναυτεργατών, την Πέµπτη 12/9 το πρωί, στην αίθουσα
του ΟΛΠ στην Ακτή Τζελέπη, µίλησε ο Κώστας Παρασκευάς, µέλος του ΠΓ της ΚΕ και γραµµατέας της ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ, ο οποίος  µεταξύ άλλων είπε:

Μπροστά στην ολοµέτωπη επί-
θεση και στον ευαίσθητο τοµέα

της Υγείας προβάλει επιτακτικά η ανά-
γκη να ορθωθεί ένα συµπαγές ταξικό
µέτωπο πάλης για την απόκρουση
των αντιλαϊκών µέτρων, τη διεκδίκηση
και όσο είναι δυνατόν την απόσπαση
λύσης σε επείγοντα προβλήµατα. 

Οι στόχοι πάλης από τη σκοπιά
της προβολής των λαϊκών αναγκών και
κόντρα στη λογική της κυβέρνησης για
το κόστος, πρέπει να είναι οι εξής:

Χρηµατοδότηση
α) Πλήρης και επαρκής χρηµατο-

δότηση του ΕΟΠΥΥ, των ασφαλιστι-
κών ταµείων, των δηµόσιων
νοσοκοµείων και των ΚΥ, των δηµό-
σιων ιδρυµάτων Πρόνοιας από τον
κρατικό προϋπολογισµό.

β) Επιστροφή από το κράτος των
αποθεµατικών που χάθηκαν από το
«κούρεµα».

γ) Αποπληρωµή όλων των χρω-
στούµενων από το κράτος για φάρ-
µακα, ιατρικές και εργαστηριακές
εξετάσεις, υγειονοµικά υλικά, τρόφιµα
για νοσοκοµεία και άλλα ιδρύµατα,
των φαρµακοποιών και των γιατρών.

∆ηµόσια Νοσοκοµεία
α) Καµία συγχώνευση ή κατάρ-

γηση, κρεβατιών, κλινικών, εργαστη-
ρίων, δηµόσιων νοσοκοµείων, ΚΥ,
µονάδων του ΕΟΠΥΥ και προνοια-
κών ιδρυµάτων. 

β) Προσλήψεις µόνιµου προσω-
πικού, όλων των ειδικοτήτων στα δη-
µόσια νοσοκοµεία, ΚΥ και ιδρύµατα
Πρόνοιας. 

γ) Κατάργηση των πληρωµών ει-
σιτηρίων, συµµετοχών για ιατρικές,
εργαστηριακές εξετάσεις και θερα-
πείες, της παρακράτησης των συντά-
ξεων των χρονίως πασχόντων για
πληρωµή των ιδρυµάτων που νοση-
λεύονται.

δ) Εξασφάλιση από το κράτος της
πλήρους και επαρκούς τροφοδοσίας
των δηµόσιων µονάδων Υγείας - Πρό-
νοιας σε φάρµακα, υγειονοµικό και
αναλώσιµο υλικό, αντιδραστήρια,
υλικά χειρουργείου και τρόφιµα.

ε) ∆ωρεάν σίτιση σε όλο το προ-
σωπικό. Αξιοποίηση των υποδοµών
(µαγειρεία - τραπεζαρία) για δωρεάν
σίτιση ενός αριθµού απόρων και
ανέργων σε κάθε δηµόσιο νοσοκο-
µείο και των ιδρυµάτων Πρόνοιας.

στ) Κατάργηση της πληρωµής
του 15% από τους ασθενείς για τις ερ-
γαστηριακές και διαγνωστικές εξετά-
σεις στο συµβεβληµένο µε τον
ΕΟΠΥΥ πρωτοβάθµιο ιδιωτικό τοµέα.
Κατάργηση της πληρωµής του 30% -
50% ή 10% - 20% των νοσηλίων.

ζ) Κρατική χρηµατοδότηση για τη
λειτουργία όλων των ειδικών σχο-
λείων, µε πλήρη και ποιοτική παροχή
τροφής.

η) Άµεση λήψη µέτρων για την
αντιµετώπιση  της υγείας και ασφά-
λειας των εργαζοµένων που επιδει-
νώνονται την περίοδο της οικονοµικής
κρίσης. Ανάπτυξη και στελέχωση των
κρατικών υπηρεσιών µε προσλήψεις
µόνιµου προσωπικού (Ιατρών Εργα-
σίας, Τεχνικών Ασφάλειας, νοσηλευ-
τών, επισκεπτών Υγείας κ.ά.).
Προσανατολισµός στην πρόληψη και
αντιµετώπιση του επαγγελµατικού
κινδύνου.

Φάρµακα ∆ωρεάν
α) Εξασφάλιση µε ευθύνη του

κράτους έγκαιρης και επαρκούς τρο-
φοδοσίας σε όλα τα φάρµακα.

β) Κρατική χρηµατοδότηση για
δωρεάν διάθεση των ειδικών φαρµά-
κων και των φαρµάκων για τις συνο-
δούς νόσους, τα συµπληρώµατα
διατροφής, το υγειονοµικό και αναλώ-
σιµο υλικό από τα δηµόσια νοσοκο-
µεία, τα ΚΥ και τις µονάδες του
ΕΟΠΥΥ, στους χρόνιους πάσχοντες
και στα ΑµΕΑ. 

γ) Κρατική χρηµατοδότηση για
δωρεάν διάθεση των φαρµάκων µε
προτεραιότητα στους ανέργους, ανα-
σφάλιστους Ελληνες και µετανάστες,
στους χαµηλοσυνταξιούχους, στους
φτωχούς αγρότες και στους αυτοαπα-
σχολούµενους που έχουν κλείσει τις
επιχειρήσεις τους.

δ) Άµεση αποπληρωµή από τον
ΕΟΠΥΥ των δαπανών που πλήρω-
σαν οι ασφαλισµένοι, τα ΑµΕΑ σε
φάρµακα και άλλο υγειονοµικό και
αναλώσιµο υλικό.

Προνοιακές παροχές
α) Άµεση καταβολή όλων των επι-

δοµάτων σε ΑµΕΑ και χρονίως πά-
σχοντες χωρίς περικοπές και
καθυστερήσεις. 

β) Καµία περικοπή αλλά αύξηση
των επιδοµάτων στις πολύτεκνες και
µονογονεϊκές οικογένειες και της κοι-
νωνικής σύνταξης της πολύτεκνης µη-
τέρας.

γ) Καταβολή του επιδόµατος το-
κετού και στις γυναίκες που γεννούν
στα δηµόσια και στα συµβεβληµένα
µε τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικά µαιευτήρια.

Για τα παιδιά
α) Να µην κλείσει κανένας παιδι-

κός σταθµός, να αξιοποιηθούν κατάλ-
ληλα δηµόσια και δηµοτικά κτίρια, να
προσληφθεί µόνιµο προσωπικό για
την κάλυψη όλων των αναγκών.

β) Εγγραφή όλων των παιδιών
στους παιδικούς σταθµούς χωρίς πε-
ριορισµούς, κατάργηση των τροφείων
και παροχή επαρκούς και ποιοτικής
τροφής. 

γ) Κρατική χρηµατοδότηση για
δωρεάν προγράµµατα δηµιουργικής
απασχόλησης νηπίων και παιδιών,
ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο και
κατασκηνωτικά προγράµµατα.

δ) ∆ωρεάν παροχή πακέτου απα-
ραίτητων σχολικών ειδών για τα παι-
διά των ανέργων.

ε) Να εξασφαλιστούν δωρεάν όλα
τα εµβόλια για όλα τα παιδιά. 

Κατ' οίκον φροντίδα
α) Κρατική χρηµατοδότηση για

την εξασφάλιση της συνέχισης και
αναβάθµισης των υπηρεσιών «Βοή-
θεια στο σπίτι» και κατ' οίκον νοση-
λεία χωρίς περιορισµούς.

β) Κρατική χρηµατοδότηση για
την εξασφάλιση της δωρεάν φιλοξε-
νίας στους οίκους ευγηρίας.

Για να µπει φραγµός στην επίθεση του κε-
φαλαίου, ο µόνος αποτελεσµατικός τρό-

πος σε αυτές τις συνθήκες είναι ισχυρό ΚΚΕ,
από θέση λαϊκής αντιπολίτευσης και όχι από
θέση συµµετοχής στην αστική διακυβέρνηση και
διαχείριση του συστήµατος. Ισχυρό ΚΚΕ,
εµπνευστής και οργανωτής της λαϊκής πάλης
ενάντια στα µονοπώλια, στους πολιτικούς τους
εκφραστές και στους κάθε λογής διαχειριστές του
συστήµατος. Με αυτή τη γραµµή πάλης ο λαός
µπορεί να αποσπά κατακτήσεις, να αλλάζει συ-
σχετισµούς, να δηµιουργεί προϋποθέσεις ανα-
τροπής της εξουσίας των µονοπωλίων.

Η καπιταλιστική κρίση βρίσκεται σε εξέλιξη.
Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία αυτής
της περιόδου, είναι ότι µαζί µε την κρίση είναι σε
εξέλιξη µία τεράστια επιχείρηση εξαπάτησης του
λαού. Μια τεράστια επιχείρηση να καλλιεργη-
θούν ψεύτικες, κάλπικες ελπίδες και προσδοκίες,
από τη µια από τη Ν∆ και το ΠΑΣΟΚ, που βρί-
σκονται στη κυβέρνηση και ταυτόχρονα µια πα-
ράλληλη προσπάθεια από το ΣΥΡΙΖΑ να πείσει
εργαζόµενες µάζες ότι αν υπάρξει απλά µια αλ-
λαγή στο επίπεδο της διακυβέρνησης θα µπο-
ρέσουν να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα του
λαού.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, έρχονται
τώρα και λένε ότι οι θυσίες που έκανες το προη-
γούµενο διάστηµα πιάνουν τόπο, είµαστε στο
τέρµα της ανηφόρας, είµαστε στην τελευταία
στροφή και από εκεί και πέρα υπάρχει ίσωµα.
Μάλιστα, οι ίδιοι λένε θα τελειώσουν τα µνηµόνια
και µαζί θα τελειώσουν τα βάσανα του λαού. Εί-
µαστε λένε σε µια φάση που πετύχαµε "πρωτο-
γενές πλεόνασµα".

Τους ανησυχεί 
η εξέλιξη της κρίσης

Η αλήθεια είναι ότι µέσα στην εξέλιξη της κρί-
σης και οι ίδιοι που κυβερνούν και αυτοί που
προσδοκούν να τους διαδεχτούν για να διαχειρι-
στούν την κυβερνητική εξουσία, δηλαδή ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ, δε γνωρίζουν ακριβώς πού πηγαίνουν τα
πράγµατα. Οι εκτιµήσεις ανάµεσα στα αστικά
κόµµατα γύρω από αυτά τα ζητήµατα δεν είναι
ίδιες. ∆εν είναι ενιαίες, γιατί η πορεία της κρίσης
στην Ελλάδα δεν εξαρτάται ακριβώς από αυτούς
τους διαχειριστές. Η πορεία και η εξέλιξη της κρί-
σης στην Ελλάδα, εξαρτάται από την πορεία της
οικονοµίας στο επίπεδο της ΕΕ και ιδιαίτερα
στην Ευρωζώνη.

Και τους ανησυχεί πάρα πολύ το γεγονός ότι
σε ισχυρές καπιταλιστικές οικονοµίες όπως Μ.
Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία, Γερµανία εµφανίζονται
σε σηµαντικούς κλάδους ισχυρά φαινόµενα ύφε-
σης. ∆ηλαδή, έχουµε πτώση της παραγωγής σε
σηµαντικούς κλάδους και χώρους. Εποµένως, η

πορεία της ελληνικής οικονοµίας, κατά κύριο
λόγο, θα εξαρτηθεί από το πού θα πάνε τα πράγ-
µατα στην ΕΕ και κυρίως στην Ευρωζώνη. 

Είµαστε σε µία περίοδο που αυτή η κατά-
σταση περιπλέκεται ραγδαία, εξαιτίας και των
ανταγωνισµών για τα ζητήµατα της Ενέργειας,
των γεωστρατηγικών συµφερόντων στην πε-
ριοχή, που είναι αιτίες που προκαλούν τον
πόλεµο και τις επεµβάσεις στη Συρία και
την ευρύτερη Μέση Ανατολή, µε ανυπολό-
γιστες επιπτώσεις και στην πορεία της οι-
κονοµίας.

Εποµένως, οι υποσχέσεις και οι αυτα-
πάτες που καλλιεργούν, είναι συνειδητές
και έχουν ένα βασικό στόχο: Να εξαπατή-
σουν το λαό, να τον υποτάξουν. Για να µη
δει ότι δεν υπάρχει λύση στα πλαίσια του
συστήµατος, µέσα στη στρούγκα και το
φαύλο κύκλο της ΕΕ και ότι πρέπει να
υπάρξουν ριζικές και βαθιές αλλαγές στο επί-
πεδο της εξουσίας. Ότι πρέπει να χαράξει έναν
άλλο δρόµο, που δε θα έχει κριτήριο το κέρδος
των µονοπωλίων, αλλά την εξυπηρέτηση και την
ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.

Ας θυµηθούµε τι έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ πέρσι. Μο-
νοµερής κατάργηση των µνηµονίων, καταγγελία
των συµβάσεων και κατάργησή τους. Από την
καταγγελία των µνηµονιακών συµβάσεων, πήγε
σε επαναδιαπραγµάτευση των µνηµονίων. Μά-
λιστα, λέει επαναδιαπραγµάτευση από το 2014
και κρύβει την αλήθεια, ότι αυτό το ζήτηµα αντι-
κειµενικά θα προκύψει και έχει ήδη ανοίξει το
θέµα αυτής της συζήτησης και από τους δανει-
στές, στην ΕΕ και το ∆ΝΤ.

Τι προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, στη γραµµή που εµ-
φανίζει ως φιλολαϊκή; Λέει ότι τάχα θα αυξήσει
τους µισθούς, θα δώσει αυξήσεις στις συντάξεις,
θα αναπτύξει κοινωνική πολιτική. Και εµείς θέ-
τουµε ένα ερώτηµα: Από πού θα βρει πόρους
για να δώσει αυξήσεις στους µισθούς και στις
συντάξεις, όταν ταυτόχρονα λέει ότι πρέπει να
αναπτυχθεί η ανταγωνιστικότητα και η επιχειρη-
µατικότητα; Πράγµα που σηµαίνει ότι για να ανα-
πτυχθούν αυτά απαιτείται πιο φτηνό, εργατικό
δυναµικό. Κοροϊδεύουν στην κυριολεξία και εξα-
πατούν τον κόσµο. Με αυτό τον τρόπο ρίχνουν
τις απαιτήσεις της εργατικής τάξης και της εργα-
τικής λαϊκής οικογένειας.

Ο καπιταλισµός 
έφαγε τα ψωµιά του

Το καπιταλιστικό σύστηµα έχει φάει τα ψωµιά
του. ∆εν µπορεί να ικανοποιήσει τις λαϊκές ανά-
γκες. Θα ανακυκλώνεται η επίθεση στα εργατικά
δικαιώµατα µε τον πόλεµο και ο πόλεµος µε τη
µεγαλύτερη επίθεση στα εργατικά λαϊκά δικαιώ-
µατα.

Αυτό που µπαίνει στην ηµερήσια διάταξη για
την εργατική τάξη, είναι η ανατροπή αυτού του
συστήµατος, ο αγώνας για να δηµιουργούν προ-
ϋποθέσεις ανατροπής του. Αυτό σηµαίνει για το
κίνηµα ότι ο σωστός, αποτελεσµατικός δρόµος
πάλης είναι να αντιπαλέψει και τις δύο µορφές
διαχείρισης του συστήµατος. ∆εν µπορεί ο λαός

να ακολουθήσει την έκκληση του ΣΥΡΙΖΑ. ∆η-
λαδή, δεν µπορεί να ακολουθήσει το κάλεσµα να
στηρίξει µε το κίνηµά του µια άλλη διαχείριση,
όπως έκανε το 1981 µε το ΠΑΣΟΚ και διαψεύ-
στηκε.

Ούτε να πει σήµερα ότι το ΚΚΕ πρέπει να
µπει σε µια αριστερή κυβέρνηση, δηλαδή οι εκ-
πρόσωποι της εργατικής τάξης, να µπουν σε µια
κυβέρνηση διαχείρισης για να µπει τάχα φραγ-
µός στην επίθεση. ∆ε θα µπει κανένας φραγµός.
Θα βουλιάξουµε όλοι µαζί στο βούρκο της δια-
χειριστικής πολιτικής γιατί η καπιταλιστική οικο-
νοµία έχει τους δικούς της νόµους, που δε
συµβιβάζονται µε τα συµφέροντα του λαού.

Η συµµετοχή του ΚΚΕ σε µια τέτοια κυβέρ-
νηση θα εφησυχάσει και θα αποδυναµώσει τη
λαϊκή επαγρύπνηση και πάλη. Με αυτό τον
τρόπο -ανεξάρτητα από προθέσεις- θα συµβά-
λει να υλοποιηθούν µε λιγότερες αντιστάσεις τα
αντεργατικά, αντιλαϊκά µέτρα. Ο µόνος δρόµος
που µπορεί να βάλει φραγµό στην επίθεση ένα
είναι πανίσχυρο ΚΚΕ σήµερα, ως ισχυρή λαϊκή
αντιπολίτευση, που θα εµπνέει και θα δίνει δύ-
ναµη στο λαϊκό κίνηµα και στην πάλη του.

Κίνηµα που θα έχει σαφή γραµµή ρήξης µε
τα µονοπώλια και την ΕΕ, που θα συγκεντρώνει
δυνάµεις µέσα από τη γραµµή της ανασύνταξης,
µε ισχυροποίηση των εργατικών σωµατείων,
ισχυροποίηση και οργάνωση της πάλης στους
χώρους δουλειάς, επιτροπές αγώνα σε κάθε κα-
ράβι, λαϊκές επιτροπές σε κάθε γειτονιά, κοινό
αγώνα και ενότητα της εργατικής τάξης ανάµεσα
σε διαφορετικούς κλάδους.

Λαϊκή συµµαχία, εργατικής τάξης, αγροτιάς,
αυτοαπασχολούµενων επαγγελµατιών, συµµα-
χία µε γραµµή ενάντια στην πολιτική και τα µέτρα
των µονοπωλίων. Που θα συγκεντρώνει δυνά-
µεις, θα διαπαιδαγωγεί και θα εκπαιδεύεται, θα

οργανώνεται το κίνηµα µε στόχο όχι µόνο να
βάλει φραγµό, αλλά να αποσπά κατακτήσεις και
να βάζει ταυτόχρονα θεµέλια για ανατροπή και
άλλη εξουσία. Αυτός είναι ο δρόµος και η προο-
πτική για την αλλαγή τάξης στην εξουσία.

Αλλαγή τάξης στην εξουσία και άνοιγµα του
δρόµου για τη σοσιαλιστική οικοδόµηση, προϋ-

ποθέτει ότι τα µέσα παραγωγής πρέ-
πει να γίνουν κοινωνική, λαϊκή
ιδιοκτησία. Και εδώ ο κλάδος των µε-
ταφορών, έχει να παίξει σηµαντικό
ρόλο. Γιατί δεν µπορεί να αναπτυχθεί
η σοσιαλιστική οικονοµία, στον τοµέα
της βιοµηχανίας, της αγροτικής οικο-
νοµίας, αν τα καράβια και συνολικά οι
µεταφορές δε γίνουν εργατική, λαϊκή
περιουσία, που θα συµβάλουν στην
ανάπτυξη της σοσιαλιστικής οικονο-
µίας, των προϋποθέσεων για να ικα-

νοποιηθούν οι λαϊκές ανάγκες, οι ανάγκες στην
Υγεία, στην Παιδεία, στην ξεκούραση των εργα-
ζοµένων.

Νευραλγικός
κλάδος η ναυτιλία

∆ουλεύουµε σε έναν κλάδο ο οποίος είναι
νευραλγικός κρίσιµος για το σήµερα και το αύριο
της πάλης του λαού. Τα καθήκοντά µας δεν είναι
µεροδούλι, µεροφάι. Είναι καθήκοντα στρατηγι-
κής. Οταν δηλαδή προετοιµάζουµε έναν αγώνα
µέσα σε ένα καράβι, σε µια ναυτιλιακή επιχεί-
ρηση, στον κλάδο συνολικά, πρέπει να ξέρουµε
ότι ο αγώνας αυτός, δεν είναι µόνο αγώνας για
το µεροκάµατο, την αύξηση, την ασφάλιση, αλλά
και αγώνας που από την άποψη της ανασύντα-
ξης του κινήµατος βάζει θεµέλια και βάσεις που
είναι πολύ σηµαντικές για το µέλλον και την
έκβαση της πάλης.

Οπως ο αγώνας της ΟΕΝΟ άφησε παρακα-
ταθήκες ισχυρές στις παραδόσεις του κινήµατος,
έτσι και ο σηµερινός αγώνας, που είναι ταξικός,
σκληρός και σύνθετος µπορεί να αφήνει σηµα-
ντικές αγωνιστικές παρακαταθήκες, οργανωτικά
αποτελέσµατα και αποτελέσµατα στους συσχε-
τισµούς των δυνάµεων.

Κάθε καράβι, κάθε χώρος δουλειάς, πρέπει
να γίνεται µετερίζι του αγώνα για να µπει φραγ-
µός στην επίθεση, µετερίζι της ενότητας της ερ-
γατικής τάξης, της λαϊκής συµµαχίας, του αγώνα
ενάντια στα µονοπώλια, στους πολιτικούς τους
εκφραστές, στους κάθε λογής διαχειριστές του
συστήµατος. Ετσι ο αγώνας αυτός θα συνδέεται
και θα υπηρετεί την πάλη για άλλη προοπτική,
για άλλη εξουσία, για το σοσιαλισµό, ώστε να
σταµατήσει η εκµετάλλευση ανθρώπου από άν-
θρωπο και να ικανοποιηθούν οι λαϊκές ανάγκες.
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Αύγουστος�Σεπτέµβρης 2013

Από την 1η Σεπτέµβρη, απολύτως νόµιµα,
οι πολυεθνικές των τροφίµων πουλάνε

ληγµένα τρόφιµα σε χαµηλότερη τιµή, παρατεί-
νοντας τη διάρκεια που βρίσκονται τα εµπορεύ-
µατά τους στα ράφια και αυξάνοντας τα κέρδη
τους, καθώς θα πουλάνε στο λαό εµπορεύµατα
που κανονικά θα έπρεπε να στείλουν στα σκου-
πίδια.

Οι εργαζόµενοι, οι άνεργοι και τα φτωχά
λαϊκά στρώµατα, που µετρούν µέχρι και το τε-
λευταίο σεντ για να βάλουν ένα πιάτο φαΐ στο
τραπέζι της οικογένειάς τους, θα βρεθούν µπρο-
στά σε πιο ελκυστικές (συγκριτικά πάντα) τιµές
προϊόντων, που όµως είναι αµφιβόλου ποιότη-
τας. 

Γιατί παρά τις διαβεβαιώσεις ότι τα τρόφιµα
των οποίων η προτεινόµενη ηµεροµηνία ανάλω-
σης έχει περάσει δεν είναι αλλοιωµένα ή χαλα-
σµένα, ποιός µπορεί να το διασφαλίσει αυτό; 

Οι ελλιπείς έως ανύπαρκτοι επιστηµονικοί
έλεγχοι; Τα αυξηµένα συντηρητικά και άλλες ου-
σίες που εµπεριέχονται σε τρόφιµα προκειµένου
να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής τους;

Γιατί να µη σκεφτεί ένας επιχειρηµατίας των
τροφίµων ότι αφού το εµπόρευµα µπορεί δια
νόµου να πωλείται για π.χ. µια εβδοµάδα ακόµα,
µπορεί και η αναγραφόµενη ηµεροµηνία ανάλω-
σης να µετατεθεί κατά µια εβδοµάδα;

Στην καπιταλιστική οικονοµία, όπου µόνος
«θεός» είναι το µεγαλύτερο κέρδος των επιχει-
ρηµατιών, τα παιχνίδια που στήνονται στις πλά-
τες και σε βάρος του λαού είναι επικίνδυνα
ακόµα και για την ίδια τη ζωή του. 

Εξάλλου, ο λαός έχει πια πείρα από τα πά-
µπολλα διατροφικά σκάνδαλα που έχουν δει το
φως της δηµοσιότητας (από το ορυκτέλαιο µέχρι
τη διοξίνη και το αλογίσιο κρέας) και είχαν πάντα
στόχο την αύξηση του κέρδους των επιχειρή-
σεων και µόνιµο θύµα την υγεία του λαού και
των παιδιών του.
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