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ΕΚ∆ΟΤΩΝ

Την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, που υπε-
ρασπίζεται µε τον πιο φανατικό

τρόπο τα συµφέροντα των εφοπλιστών
και επιχειρεί να ποινικοποιήσει τους
αγώνες των ναυτεργατών, κατήγγειλε 21
Μάη στη Βουλή ο βουλευτής του ΚΚΕ
Γιώργος Μαρίνος, αναπτύσσοντας Επί-
καιρη Ερώτηση σχετικά µε την άρση του
καµποτάζ.

Ταυτόχρονα, εξέφρασε
τη στήριξη του ΚΚΕ στις
κινητοποιήσεις των ναυ-
τεργατών, που κλιµακώ-
νονται µε νέα 24ωρη
απεργία στις 31 Μάη.

Επιβεβαιώνοντας τη φι-
λοεφοπλιστική θέση της κυ-
βέρνησης, η υπουργός
ΥΠ.ΟΙ.Α.Ναυτιλίας Λ. Κα-
τσέλη είπε ότι είναι ξεκάθαρη η πρόθεση της
κυβέρνησης να προχωρήσει στην άρση του
καµποτάζ σε κρουαζιερόπλοια, τα οποία φέ-
ρουν µη κοινοτική σηµαία. Η κυβέρνηση δεν
εχθρεύεται τους ναυτεργάτες, είπε η Λ. Κα-
τσέλη και ισχυρίστηκε ότι «δεν είναι προά-
σπιση συµφερόντων των ναυτεργατών να
κλείνουµε το θαλάσσιο τουρισµό και να µην
υπάρχει θαλάσσιος τουρισµός στη χώρα
µας». Υπερασπιζόµενη την άρση του κα-
µποτάζ είπε ότι λόγω της ύπαρξής του το
2008 αποβιβάστηκε στην Ελλάδα µόνο το
6,5% των επιβατών κρουαζιέρας και ανέ-
φερε ότι η διατήρηση του καµποτάζ οδηγεί
σε αφαίµαξη και όχι σε αύξηση των θέσεων
εργασίας.

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ υπερασπίζε-
ται µε τον πιο φανατικό τρόπο τα συµφέρο-
ντα των εφοπλιστών, τόνισε στην
παρέµβασή του ο Γιώργος Μαρίνος και κα-
τήγγειλε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί µε όλους
τους τρόπους να ενοχοποιήσει και να ποινι-
κοποιήσει τους αγώνες των ναυτεργατών,

υπογραµµίζοντας ότι:
Εάν η κυβέρνηση επιλέξει το δρόµο

της καταστολής θα έχει εγκληµατικές ευ-
θύνες. Να ξέρει ότι δύο φορές ο αγώνας
των ναυτεργατών «κουρέλιασε» την πο-
λιτική επιστράτευση τόσο επί ΠΑΣΟΚ
όσο και επί Ν∆ και από αυτή τη σκοπιά
νοµίζουµε ότι οι ναυτεργάτες θα υπερα-

σπιστούν µε κάθε τρόπο
τα συµφέροντα και τα δι-
καιώµατά τους.

Η κυβέρνηση λέει ψέ-
µατα για να συκοφαντήσει
τους αγώνες ότι θα υπάρχει
όφελος από την άρση του
καµποτάζ της κρουαζιέρας
και στη συνέχεια της ακτο-
πλοΐας. Η πείρα δείχνει ότι
δεν έχουν όφελος οι µικροί

επαγγελµατίες του τουρισµού.
Η απελευθέρωση της κρουαζιέρας και

της ακτοπλοΐας δοκιµάστηκε από το 2002
και τα αποτελέσµατα είναι η µείωση των θέ-
σεων εργασίας, το βύθισµα των οικονοµι-
κών του ΝΑΤ, η επέκταση της ανασφάλιστης
εργασίας και η χειροτέρευση της εξυπηρέ-
τησης των νησιών.

Την ίδια Μέρα 21 Μάη, µε αφορµή την
Ευρωπαdκή Μέρα της Θάλασσας, έγινε
στη Βουλή ειδική συνεδρίαση και στην
παρέµβασή του ο Γιώργος Μαρίνος υπεν-
θύµισε τους ισχυρούς αγωνιστικούς και
πολύχρονους δεσµούς του ΚΚΕ µε τους
ναυτεργάτες, δεσµούς που είναι δοκιµα-
σµένοι στο χρόνο. Αυτή η σχέση, είπε,
αναπτύσσεται κάθε µέρα σε σύγκρουση
µε το εφοπλιστικό κεφάλαιο και την αντερ-
γατική πολιτική του ΠΑΣΟΚ και της Ν∆ και
από την πολύχρονη πείρα βγαίνουν ορι-
σµένα ουσιαστικά συµπεράσµατα όπως:
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Oοδοστρωτήρας των αντερ-
γατικών µέτρων της κυβέρ-

νησης, της Ευρωπαdκής
Ένωσης, του ∆ιεθνούς Νοµι-
σµατικού Ταµείου, εξολοθρεύει
κατακτήσεις και δικαιώµατα των
ναυτεργατών, των εργαζοµένων
προς όφελος του µονοπωλιακού
κεφαλαίου. Ολόκληρος ο µη-
χανισµός στήριξης της αστικής
τάξης, πολιτικές και συνδικαλιστι-
κές δυνάµεις του Ευρωµονόδρο-
µου, Μ.Μ.Ε., ιµπεριαλιστικά
κέντρα έχουν τεθεί σε εντεταλ-
µένη αποστολή για την χειραγώ-
γηση της εργατικής τάξης, να
αποδεχθεί ως «εθνικά αναγκαίο»
τις ανατροπές στο σύνολο των δικαιωµά-
των µας για να υλοποιηθούν οι καπιταλι-
στικές αναδιαρθρώσεις.

Η εντεινόµενη επίθεση που εκδηλώνε-
ται σε βάρος των ναυτεργατών, εργαζο-
µένων, για την άρση του Καµποτάζ,
συνδέεται άρρηκτα µε τα κυριαρχικά δι-
καιώµατα της χώρας µας, την ναυτιλία ως
προέκταση της επικράτειας και τις γεω-
στρατηγικές επιλογές της άρχουσας
τάξης της χώρας µας στους ιµπεριαλιστι-
κούς σχεδιασµούς.

Όλα τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι
έχουν προσυµφωνήσει και προωθούν τη
συντριβή των ναυτεργατικών, εργατικών
κατακτήσεων και την εκχώρηση των κυ-
ριαρχικών µας δικαιωµάτων.

∆εν δίστασαν στην εφαρµογή προβο-
κατόρικων ενεργειών και του «κοινωνικού
αυτοµατισµού», όπως αυτές που οργάνω-
σαν στη Ρόδο, για να σπιλώσουν το ταξικό
εργατικό κίνηµα, τις δυνάµεις του ΠΑΜΕ.
Τους τροµοκρατεί η διαρκής αυξανόµενη
συµµετοχή των εργαζοµένων στις απερ-
γιακές συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ, που
αποτελεί τον µοναδικό τους αντίπαλο στο
συνδικαλιστικό κίνηµα.

Οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της
Ν.∆. έχουν δώσει τα πάντα για να αυξή-
σουν την ανταγωνιστικότητα και την κερ-
δοφορία των εφοπλιστών, µε τις
εγκριτικές πράξης νηολόγησης, µειωµένες
οργανικές συνθέσεις, «µαύρη» ανασφάλι-
στη εργασία, φοροαπαλλαγές, απαλλαγές
από εισφορές στο ΝΑΤ, µη καταβολή βε-
βαιωµένων ληξιπρόθεσµων οφειλών, αφο-
ρολόγητα καύσιµα κ.ά.

Συνεχίζουν µε την κατάργηση των
Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας, προ-
χωρούν στην πλήρη απελευθέρωση και
εφαρµογή του Ευρωπαdκού Κανονισµού
3577/92 µε αιχµή στην κρουαζιέρα και
επέκταση σ’ όλες τις κατηγορίες πλοίων.

Στην Ειδική Επιτροπή για την
άρση του «καµποτάζ», που συ-
γκροτήθηκε κατ’ εντολή του Πρω-
θυπουργού και την συµµετοχή
των «κοινωνικών εταίρων», µεταξύ
των οποίων και η πλειοψηφία της
ΠΝΟ, αποδείχθηκε για άλλη µια
φορά ότι ο διάλογος ήταν προ-
σχηµατικός και η απόφαση προει-
ληµµένη, επιβεβαιώνοντας ότι
χρησιµοποιούν τον «διάλογο» για
να προωθήσουν την αντιλαUκή πο-
λιτική τους.

Στο προσχέδιο νόµου για το
ασφαλιστικό στο άρθρο 27 «Ενο-
ποίηση Ασφαλιστικών Φορέων»,
οι κλάδοι κύριας ασφάλισης συ-

µπεριλαµβανοµένου και του ΝΑΤ, ενο-
ποιούνται και συγκροτούν τρεις (3)
φορείς κύριας ασφάλισης, Μισθωτών,
Αυτοαπασχολουµένων, Αγροτών.

Ανατρέπονται έτσι οι όροι και οι προV-
ποθέσεις συνταξιοδότησης των ναυτεργα-
τών που µε αγώνες έχουν κατακτηθεί,
λεηλατείται το σύνολο της ακίνητης περι-
ουσίας του ΝΑΤ, µε οδυνηρές συνέπειες
για τους νέους, εν ενεργεία και συνταξι-
ούχους ναυτεργάτες.

Ώρα ευθύνης για όλους µας
Μπροστά στην γενικευµένη ολοµέ-

τωπη επίθεση, που δεχόµαστε από τις δυ-
νάµεις του κεφαλαίου, επιβάλλεται να
ισχυροποιηθεί ευρύτερα στις συνειδήσεις
εργαζοµένων ότι µονόδροµος από την κα-
πιταλιστική κρίση δεν είναι η αύξηση των
κερδών των µονοπωλίων, η µόνη ελπίδα
διεξόδου βρίσκεται στην πρόταση για την
συγκρότηση µιας µεγάλης λαUκής συµµα-
χίας, ενός κοινωνικοπολιτικού Μετώπου,
που θα εµποδίζει την εφαρµογή των αντι-
λαUκών µέτρων και θα δηµιουργεί συνθή-
κες ρήξης και ανατροπής της πολιτικής
του κεφαλαίου συνολικά.

Οι ναυτεργάτες, οι εργαζόµενοι, οι
νέοι, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, οι αυ-
τοαπασχολούµενοι, οι φτωχοί αγρότες,
οι λαdκές ριζοσπαστικές δυνάµεις έχουν
κάθε όφελος να πυκνώσουν τις γραµµές
µιας τέτοιας συµµαχίας που µπορεί να
διεκδικήσει ανάπτυξη για το λαό στο
πλαίσιο της δικής του εξουσίας.

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

Ίση αµοιβή για ίση εργασία, πάταξη της
«µαύρης» και ανασφάλιστης εργασίας,
συνδικαλιστική εκπροσώπηση, κοινωνι-
κοασφαλιστική προστασία για όλους τους
ναυτεργάτες.                        

Συνθέσεις µε βάση τις πραγµατικές ανά-
γκες των πλοίων.

Πλήρη σταθερή εργασία, 7ωρο – 5νθή-
µερο – 35ωρο.

Κατώτερο µισθό 1400 ΕΥΡΩ, κατώτερη
σύνταξη και επίδοµα ανεργίας 1.120
ΕΥΡΩ, συντάξεις στο 80% επί του συνο-
λικού ποσού που γίνονται κρατήσεις.

Κατάργηση των νόµων που απαλλάσσουν
τους εφοπλιστές από την υποχρέωση κα-
ταβολής ασφαλιστικών εισφορών προς το
ΝΑΤ.

Κάλυψη από τον κρατικό προtπολογισµό
όλων των κεφαλαίων (ΚΕΑΝ – ΚΑΑΝ –
ΚΝΕ – Ταµείο Πρόνοιας) και συνολικά
των ελλειµµάτων του ΝΑΤ.

Άµεση είσπραξη των ληξιπρόθεσµων
οφειλών των εφοπλιστών προς το ΝΑΤ.

Ένα µεγάλο απεργιακό ποτάµι µε τις ση-
µαίες του ΠΑΜΕ πληµµύρισε δεκάδες

πόλεις της πατρίδας µας. Χιλιάδες απεργοί,
εργάτες, εργάτριες, άνεργοι, αυτοαπασχολού-
µενοι, µετανάστες, νέοι, γυναίκες και συντα-
ξιούχοι έστειλαν µήνυµα αντίστασης στη
βάρβαρη αντιλαsκή πολιτική, διατρανώνοντας
τη θέληση, ακόµα πιο αποφασιστικά, να ανα-
πτύσσουν τους ταξικούς αγώνες. Να χτίζουν
τη λαsκή συµµαχία. Με σύνθηµα: «Καµιά
θυσία, την κρίση να πληρώσει η πλουτοκρα-
τία», στο δρόµο για την εξουσία της εργατικής
τάξης και των συµµάχων της.

Από τα ξηµερώµατα ο Πειραιάς ζούσε στο
ρυθµό της πανεργατικής απεργίας. Οι απερ-
γιακές φρουρές µπροστά από την πύλη του
Σταθµού Εµπορευµατοκιβωτίων στο Ικόνιο,
που έχει παραχωρηθεί στην κινεζική πολυε-
θνική COSCO, στις πύλες των εργοστασίων,
της Ναυπηγοεπισκευαστικής
Ζώνης και            του Βιοµη-
χανικού Πάρκου         Σχι-
στού, µπροστά στους
καταπέλτες έδιναν µε απο-
φασιστικότητα τη µάχη της
περιφρούρησης. Ακινητοποι-
ηµένα έµειναν ακόµα τα ρυ-
µουλκά πλοία, ενώ στην
απεργία συµµετείχαν και οι
πλοηγοί (πιλότοι).

Τόπος της απεργιακής συ-
γκέντρωσης ήταν η πλατεία
του ηλεκτρικού σταθµού, η
οποία είχε αρχίσει να γεµίζει
από κόσµο. Χαιρετισµό απη-
ύθυνε η Μ. Ζαχαρία από την
∆ΑΣ Υπαλλήλων στη Ναυτι-
λία και τον Τουρισµό. Κεντρικός οµιλητής ήταν
ο Γ. ∆εληγιάννης από την Γραµµατεία Πειραιά
του ΠΑΜΕ και πρόεδρος της Πανελλήνιας
Ένωσης Αµµοβολιστών.

Η συγκέντρωση µετατράπηκε σε ανθρώπινο
«ποτάµι». Προορισµός το κεντρικό κτίριο του
ΟΛΠ, στην Ακτή Ξαβέρη. Εκεί όπου ανακοι-
νώθηκαν οι επαίσχυντες συµφωνίες COSCO
και κυβέρνησης, οι οποίες αναδεικνύουν την
πολυεθνική σε κυρίαρχο του λιµανιού και της
ανοίγουν τις πύλες να εισβάλει από τη Ναυπη-
γοεπισκευαστική Ζώνη µέχρι στο υπό κατα-
σκευή τεράστιο εµπορευµατικό κέντρο του
ΟΣΕ στο Θριάσιο µε ό,τι σηµαίνει αυτό συνο-
λικά για τους εργαζόµενους.

Μεταξύ των συνθηµάτων που αντηχούσαν
καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας ήταν: 

Με αγώνες έχει γίνει η ασφάλιση
δεν είναι για παζάρια και για διάλυση

Τα λιµάνια ανήκουν στο λαό 
και όχι στο κεφάλαιο το πολυεθνικό

Οταν η διαδήλωση έφτασε στον ΟΛΠ, αντι-
προσωπεία από τα ταξικά σωµατεία του Πει-
ραιά και µαζί τους ο Ν. Ξουράφης από τη
Εκτελεστική Γραµµατεία του ΠΑΜΕ, πρόε-
δρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά και ο Γ.
Τούσσας, ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, συναντή-
θηκαν µε τον Γ. Ανωµερίτη. Του ξεκαθάρισαν
ότι οι εργαζόµενοι είναι αποφασισµένοι να χα-
λάσουν τα επαίσχυντα σχέδιά τους για το λι-
µάνι. Η απεργιακή µάχη συνεχίστηκε µέχρι
αργά το βράδυ µε την περιφρούρηση στα κα-
ράβια.

ΝΝΑΑ  ΓΓΙΙΝΝΟΟΥΥΜΜΕΕ  

ΟΟΡΡΜΜΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΧΧΕΕΙΙΜΜΑΑΡΡΟΟΣΣ

«Το ποτάµι δεν γυρίζει πίσω. Σηµασία έχει να
µετατραπεί σε έναν ορµητικό χείµαρρο, σε έναν
αληθινό καταρράκτη. 

Να βγάλουµε από τη µέση όλα τα φράγµατα,
όλα τα αναχώµατα που δυσκολεύουν να περάσει
ο λαός απ’ αυτό που πρέπει να είναι ζητούµενο,
το δρόµο της κοινωνικής λαWκής ευηµερίας».

Τα παραπάνω τόνισε η ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ
Αλέκα Παπαρήγα  από τη συγκέντρωση του
ΠΑΜΕ στην Αθήνα.

Υπονοµευτικός ο ρόλος της ΠΝΟ

Συνένοχη στον αφανισµό των ναυτεργατών
µε συγκροτηµένα εργασιακά δικαιώµατα

και την επέκταση της µαύρης ανασφάλιστης
εργασίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, ανα-
δεικνύεται η πλειοψηφία της διοίκησης της
ΠΝΟ, καθώς µε επιστολή που έστειλε 10  Μάη
στον επικεφαλής της Ειδικής Επιτροπής νοµι-
µοποιεί και επίσηµα το στηµένο διάλογο, που
έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση, ενώ τα όσα ανα-
φέρει είναι µία ακόµα απτή απόδειξη ότι
ΠΑΣΚΕ – ∆ΑΚΕ – ΑΠ έχουν µετατρέψει την
Οµοσπονδία σε προπύργιο του εφοπλιστικού
κεφαλαίου και της βάρβαρης αντιλαeκής πολι-
τικής. Συγκεκριµένα, στην επιστολή, η νόθα
πλειοψηφία της ΠΝΟ αφού αναφέρει ότι: 

«Πρέπει να επισηµανθεί µε τον πλέον σαφή
τρόπο ότι το καµποτάζ έχει εδώ και δεκαετίες
αναδειχθεί από την ΠΝΟ ως τελευταίος προµα-
χώνας υπεράσπισης των θέσεων εργασίας των
Ελλήνων ναυτεργατών και τη δηµιουργία νέων
και αποτροπής αφελληνισµού της κρουαζιερό-
πλοιας ναυτιλίας», οµολογώντας  έτσι τι περι-
µένει τους ναυτεργάτες, στη συνέχεια
δίνει...«γραµµή» στην κυβέρνηση για το τι πρέ-
πει να κάνει, προτείνει:

«Προς αποφυγή απώλειας και άλλων θέ-
σεων εργασίας, η πρακτική που ακολουθεί η
ΠΝΟ προκειµένου για κρουαζιερόπλοια, υπό
σηµαίες ευκαιρίας, που εκτελούν θαλάσσιες πε-
ριηγήσεις µε αφετηρία και καταληκτικό σταθµό
ελληνικό λιµένα, είναι ενιαία και πάγια χωρίς
διαφοροποιήσεις και προσωποποιήσεις, δηλαδή
η πρόσληψη και Ελλήνων ναυτεργατών στα
πλοία αυτά». 

Με άλλα λόγια, εκλιπαρεί για την πρό-
σληψη «και» κάποιων ναυτεργατών µε συ-
γκροτηµένα εργασιακά δικαιώµατα. Μάλιστα,
αναφέρει και παραδείγµατα, όπως: 

«Χαρακτηριστικά αναφέρουµε συγκεκριµέ-
νες όµοιες περιπτώσεις που αφορούν τα υπό ση-
µαία Μάλτας κρουαζιερόπλοια «THOMSON
CELEBRATION« και «THOMSON SPIRIT«
στη σύνθεση των οποίων περιλαµβάνονται και
αρκετοί Έλληνες ναυτεργάτες». Όπου «αρκε-
τοί» είναι περίπου 20 στους 600! ∆ηλαδή, απλά
αυτές οι δυνάµεις στην ΠΝΟ δίνουν το «οκέe»
για πλοία γκέτο στις εσωτερικές θαλάσσιες
συγκοινωνίες!

Πλωτά κάτεργα στις εσωτε-
ρικές θαλάσσιες συγκοι-

νωνίες, όπου θα κυριαρχεί η
µαύρη ανασφάλιστη εργασία
και ο νόµος της ζούγκλας των
πολυεθνικών και ενίσχυση του
καθεστώτος επιδότησης των
εφοπλιστών της κρουαζιέρας,
είναι ορισµένα από όσα προ-
βλέπει το πόρισµα - έκτρωµα
που κατέθεσε, την  12 Μάη, η
Ειδική Επιτροπή του
ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν για την απελευθέ-
ρωση (άρση του καµποτάζ)
των εσωτερικών πλόων.

Το πόρισµα είναι το επι-
σφράγισµα του διαλόγου -
απάτη που έστησε η κυβέρ-
νηση για να πλασάρει µε προ-
σεγµένο περιτύλιγµα
αποφάσεις που έχει ήδη ανα-
κοινώσει ο πρωθυπουργός.
Πιο συγκεκριµένα, η Ειδική
Επιτροπή στο 6σέλιδο πόρι-
σµά της προτείνει µόνο δύο
όρους για την κατάργηση του
καµποτάζ στην κρουαζιέρα:

«Το πλοίο να εκτελεί πλόες
διαρκείας µεγαλύτερης των 72
ωρών, προσεγγίζοντας τουλάχι-
στον εντός Ελλάδας 3 λιµάνια
µε ελάχιστη παραµονή στο κα-
θένα 6 ωρών και τον ίδιο αφε-
τήριο - τερµατικό λιµένα.

Το πλήρωµά του θα πρέπει
να είναι ασφαλισµένο σε ασφα-
λιστικό φορέα επιλογής του ερ-
γαζόµενου, αναλόγως της
εθνικότητάς του, καθώς και σε
διεθνή P&I Clubs και Ασφαλι-
στικές Εταιρίες».

ΘΕΛΟΥΝ ΦΘΗΝΟΥΣ
ΚΑΙ ΠΕΙΘΗΝΙΟΥΣ

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ

∆ηλαδή, απλά, προτείνει
να ανοίξουν διάπλατα οι πύλες
για την εισβολή των πλοίων
των πολυεθνικών µε πληρώ-
µατα που θα υπόκεινται στην
οδηγία Μπολκεστάιν (µισθοί
και δικαιώµατα µε βάση τη
χώρα προέλευσης όπως π.χ.
...Ινδίες), θύµατα των δουλε-
µπορικών πρακτορείων και
κυκλωµάτων. 

Η άλωση των εσωτερικών
θαλάσσιων συγκοινωνιών από
τις πολυεθνικές θα έχει
απροσδιόριστες συνέπειες σε
βάρος των νησιών, αλλά και
των κυριαρχικών δικαιωµά-
των της χώρας, ειδικά στο
χώρο του Αιγαίου όπου έχουν
αποκαλυφθεί τα εκτρωµατικά
γεωστρατηγικά σχέδια των
ιµπεριαλιστών ΗΠΑ – ΝΑΤΟ
- ΕΕ και προωθεί η κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ.

Εκεί που αποκαλύπτεται
πλήρως ο ρόλος της Επιτροπής
είναι τα µέτρα που προτείνει
συνολικά για τους ναυτεργά-
τες, προετοιµάζοντας - όπως
φαίνεται - το έδαφος για την
επέκταση της πλήρους απελευ-
θέρωσης και στην ακτοπλο4α!
Αναφέρεται προκλητικά ότι οι
Έλληνες ναυτεργάτες, προκει-
µένου να προσαρµοστούν στις
...νέες εξελίξεις συνολικά θα
πρέπει αποκτήσουν «τα απαι-
τούµενα ανταγωνιστικά προσό-

ντα»!   
Προτείνεται συνολικά για

την προώθηση της απασχόλη-
σής τους η «άµεση ίδρυση Ορ-
γανισµού Απασχόλησης
Εµπορικού Ναυτικού
(ΟΑΕΝ)», στον οποίο µεταξύ
άλλων θα συγχωνευθούν το
Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής
Εργασίας (ΓΕΝΕ) και ο Ειδι-
κός Λογαριασµός Εµπορικού
Ναυτικού (ΕΛΟΕΝ), που
αφορά τα οικογενειακά και
προνοιακά επιδόµατα των
ναυτεργατών, που σηµαίνει ότι
σε αυτά µπαίνει «µαχαίρι». 

Ο ΟΑΕΝ θα έχει στόχο
«την κατάρτιση, επιµόρφωση
και εκπαίδευση των ναυτεργα-
τών (πλην αξιωµατικών γέφυ-
ρας και µηχανής)», δηλαδή την
έκδοση πειθήνιων και φτηνών
πληρωµάτων κυρίως των ειδι-
κοτήτων των γενικών υπηρε-
σιών (καµαρότοι, µάγειροι
κ.λπ).

Επίσης, ο ΟΑΕΝ θα ανα-
λάβει τη «δωρεάν διαµεσολά-
βηση για εξεύρεση εργασίας
Ελλήνων ναυτικών σε πλοία
και ναυτιλιακές εταιρίες», για
όλες τις κατηγορίες πλοίων,
χωρίς να γίνεται κουβέντα για
Συλλογικές Συµβάσεις Εργα-
σίας, ενώ θα αναλάβει και την
καταβολή επιδοµάτων «κατά
τα πρότυπα του ΟΑΕ∆».

Τέλος, προτείνεται η νο-
µική προσαρµογή του άρθρου
24 του ν. 3409/2005 της Ν∆, µε
τον οποίο απαλλάχθηκαν οι

(Συνέχεια στη σελ. 2)

(Συνέχεια στη σελ. 2)



(Συνέχεια από τη σελ. 1)  
εφοπλιστές των κρουαζιερόπλοιων από τις ασφαλι-
στικές τους εισφορές στο ΝΑΤ, και να «διερευνη-
θούν» µέτρα για να επιδοτούνται τα κρουαζιερόπλοια
µε κοινοτική ή σηµαία τρίτων χωρών από τον ΟΑΕΝ,
για τους Έλληνες που θα ναυτολογούν!

ΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΝ2 Μάης 2010

ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Μάθηµα ταξικού αγώνα                                  
στις ΑΕΝ Ασπροπύργου

Να ποια είναι τα πραγµατικά δεδοµένα 

ΑΝΕΙΠΩΠΤΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
µε 11 νεκρούς στον Κολπο Μεξικού 

Επίκαιρη Ερώτηση 
του ΚΚΕ για το «καµποτάζ» 

Μήνυµα των ναυτεργατών του ΚΕΣΕΝ:
«Πρέπει να ξεσηκωθούµε δε γίνεται αλλιώς»

Οι θαλάσσιοι δρόµοι στο
έλεος των πολυεθνικών

ΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΝ
ΜΗΝΙΑΙΑ

ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
Ιδιοκτησία του Συλλόγου 

Ναυτεργατικής
Συνδικαλιστικής Κίνησης

Εκδότης - Υπεύθυνος 
σύµφωνα µε το νόµο:

ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Περικλέους 5Α, ΠΕΙΡΑΙΑ

Τηλ.: 210 4117578

Υπεύθυνος Τυπογραφείου:
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ

Μπουµπουλίνας 19, Πειραιά
Τηλ.: 210 4170479

Συνδροµές
Εσωτερικού ετήσια  Ευρώ 10
Εξωτερικού ετήσια  Ευρώ 50

Η ύλη του παρόντος φύλλουΗ ύλη του παρόντος φύλλου
έκλεισε στις 24 Μάη 2010έκλεισε στις 24 Μάη 2010

(Συνέχεια από τη σελ. 1)  

«Οσο τα πλοία θα
είναι στα χέρια των
εφοπλιστών, όσο η
ανάπτυξη της οικο-
νοµίας και της ναυτι-
λίας θα έχει κριτήριο
το κέρδος, η ζωή των
ναυτεργατών θα χει-
ροτερεύει. 

Η ικανοποίηση
των αναγκών των
εργατών της θάλασ-
σας και των οικογε-
νειών τους, η
ικανοποίηση των
λαdκών αναγκών,
η ουσιαστική
προστασία του περι-

βάλλοντος, η αντιµε-
τώπιση των εργατι-
κών ατυχηµάτων
απαιτούν ριζικές αλ-
λαγές, απαιτούν να
περάσει ο πλούτος
στα χέρια αυτών που
τον παράγουν, να γί-
νουν τα πλοία, τα
µέσα παραγωγής,
λαdκή περιουσία. 

Γι’ αυτό παλεύει
το ΚΚΕ δίνοντας το
αγωνιστικό του
«παρών» για κάθε
πρόβληµα των ναυ-
τεργατών, για κάθε
πρόβληµα των εργα-
ζοµένων».

Εκδήλωση αφιερωµένη στην Εργατική Πρωτοµαγιά πραγµα-
τοποιήθηκε στην Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού Ασπροπύρ-

γου, την Πέµπτη 29 Απρίλη το πρωϊ, µε πρωτοβουλία της ΠΕΜΕΝ
και της «Αγωνιστικής Ενότητας Πλοιάρχων – Μηχανικών» των
σπουδαστών. Χαρακτηριστικά στοιχεία της εκδήλωσης ήταν η µα-
ζική συµµετοχή των σπουδαστών και των σπουδαστριών και το εν-
διαφέρον τους να µάθουν για το µαύρο µέλλον, που τους
ετοιµάζουν οι εφοπλιστές και οι πολιτικοί τους υπηρέτες.

Οµιλητής ήταν ο Α’ Γ.Γ. της ΠΕΜΕΝ Θανάσης Ευαγγελάκης,
ο οποίος απευθυνόµενος στους σπουδαστές και τις σπουδάστριες
αναφέρθηκε στη σηµασία που έχει για την Εργατική Τάξη η Ερ-
γατική Πρωτοµαγιά και επεσήµανε τις συνέπειες για τους ναυ-
τεργάτες και ιδιαίτερα του νέους η εφαρµοζόµενη  αντιλαϊκή
πολιτική, η κατάργηση κατακτήσεων, που µε θυσίες και αίµα κέρ-
δισαν τα περασµένα χρόνια οι εργαζόµενοι. 

Τόνισε ότι η άρση του «cabotage», που προωθούν κυβέρνηση
– ΕΕ και οι δυνάµεις του ευρωµονόδροµου, αφανίζει τα πληρώ-
µατα µε συγκροτηµένα δικαιώµατα και µετατρέπει τα πλοία σε
«ρωµαϊκές γαλέρες», όπου οι δουλέµποροι ρίχνουν φθηνούς και
ανασφάλιστους, χωρίς συνδικαλιστική εκπροσώπηση και Σ.Σ.Ε.
ναυτεργάτες, που θα αµείβονται µε τους µισθούς της χώρας από
την οποία προέρχονται.

Επίσης επεσήµανε πως η αντιδηµοκρατική δοµή και τα ανα-
χρονιστικά προγράµµατα σπουδών της ναυτικής εκπαίδευσης και
µετεκπαίδευσης, έχουν στόχο την παραγωγή φθηνών και πειθήνιων
ναυτεργατών, εύκολα θύµατα για το εφοπλιστικό κεφάλαιο, ενώ η
απαξίωση του δηµόσιου χαρακτήρα των ΑΕΝ και του ΚΕΣΕΝ πα-
ραδίνουν τους σπουδαστές και τους ναυτεργάτες στα νύχια των διά-
φορων αρπακτικών, που υπηρετούν και υπηρετούνται από τα
σχέδια των εφοπλιστών.

∆Ε∆ΟΜΕΝΟ Νο.1:

Στις 720 καµπίνες του
το «Ζενίθ» µπορεί να φι-
λοξενήσει µέχρι και
1.800 επιβάτες. Το πλή-
ρωµα αποτελείται από
613 ναυτεργάτες διαφό-
ρων εθνικοτήτων. Όλοι
τους χαµηλόµισθοι και
ανασφάλιστοι, θύµατα
και οι ίδιοι δουλεµπορι-
κών γραφείων και κυκλω-
µάτων.

Αυτόν τον τουρισµό
και αυτήν τη ναυτιλία, µε
αυτές τις εργασιακές σχέ-
σεις θέλουν όσοι υπερα-
σπίζονται το κάτεργο του
«Ζενίθ». Τέτοιες εργασια-
κές σχέσεις φέρνει µαζί
της η άρση του καµποτάζ. 

Το κρουαζιερόπλοιο
ανήκει στην πολυεθνική
εταιρεία «Royal
Caribbean Celebrity
Cruises». Εκµεταλλεύεται
τζάµπα τις υποδοµές του
λιµανιού, οι οποίες έχουν
φτιαχτεί µε λεφτά του ελ-
ληνικού λαού.

Στην Ελλάδα, η ισπα-
νική διαχειρίστρια συ-
νεργάζεται µε την
εταιρεία του εφοπλιστή
Ποταµιάνου. Στον ίδιο
ανήκε η γνωστή «ROC»,

την οποία πτώχευσε και
πέταξε στο δρόµο απλή-
ρωτους ναυτεργάτες και
υπαλλήλους. 

Αυτούς τους εφοπλι-
στές υπερασπίζονται
όσοι µ’ ένα στόµα επιτί-
θενται στα ταξικά ναυ-
τεργατικά σωµατεία και
τους αγώνες τους.

∆Ε∆ΟΜΕΝΟ Νο.2:

Σε ό,τι αφορά το δρο-
µολόγιο: Η διαχειρίστρια
εταιρεία µεταφέρει αερο-
πορικώς - και µε το αζη-
µίωτο - στην Αθήνα τους
επιβάτες από την Ισπανία
και τις άλλες χώρες. Μαζί
µε τους Έλληνες, το σύ-
νολο των επιβατών οδη-
γείται µε πούλµαν στο
λιµάνι του Πειραιά, απ’
όπου το καράβι αναχωρεί
κάθε ∆ευτέρα, στις 7 το
απόγευµα.

Με άλλα λόγια, οι εκα-
τοντάδες τουρίστες δεν
αφήνουν ούτε ένα σεντ
στην Αθήνα και τον Πει-
ραιά, αφού βλέπουν τις
δυο πόλεις µέσα από το
πούλµαν, στη διαδροµή
αεροδρόµιο - λιµάνι. Το
ίδιο συµβαίνει και στην
επιστροφή, µόλις το κα-
ράβι δέσει στον Πειραιά,
µετά το τέλος της εφταή-
µερης κρουαζιέρας στην
Αδριατική.

∆ηλαδή, οι εκατοντά-
δες τουρίστες, που µετα-
φέρει το καράβι,
βρίσκονται επί ελληνικού
εδάφους µόνο όταν το
κρουαζιερόπλοιο δέσει
στο Κατάκολο για 5 µόλις

ώρες! Για να πάνε
µε πούλµαν στην
Ολυµπία και να γυ-
ρίσουν, προκειµέ-
νου το πλοίο να
αναχωρήσει ξανά
για Πειραιά.

Είναι αυτονόητο
ότι στις πέντε ώρες
που οι τουρίστες
βρίσκονται σε ελ-
ληνικό έδαφος και
µάλιστα µέσα σε
πούλµαν προς και
από την Ολυµπία,
είναι αδύνατον να

ξοδέψουν 10.000.000
ευρώ σε 18 κρουαζιέρες
και να ζήσουν 400 ελληνι-
κές οικογένειες. Να, πώς
κατασκευάζονται τα ψέ-
µατα.

∆Ε∆ΟΜΕΝΟ Νο.3:

Εκτός από το παρα-
πάνω δροµολόγιο, το ίδιο
κρουαζιερόπλοιο εκτελεί
άλλα δυο, µε αφετηρία
και καταληκτικό σταθµό
το λιµάνι του Πειραιά. Το
ένα από αυτά τα δροµο-
λόγια (επαναλαµβάνεται 8
φορές το τρίµηνο Σεπτέµ-
βρη - Οκτώβρη - Νοέµβρη
και το πλοίο «πιάνει»
Κύπρο, Ισραήλ και Αίγυ-
πτο) δεν περιλαµβάνει κα-
νένα σταθµό σε ελληνικό
λιµάνι. ∆ηλαδή, δε-
κάρα τσακιστή σε
οποιαδήποτε ελληνική
επιχείρηση. 

Η άλλη κρουαζιέρα
(τέσσερα δροµολόγια
τους µήνες Μάη,
Ιούνη, Ιούλη, Αύγου-
στο) περιλαµβάνει
τρεις ελληνικούς
σταθµούς: Σαντορίνη,
Ρόδο και Μύκονο. Στο
πρώτο νησί, σύµφωνα
µε το πρόγραµµα, το
καράβι σταθµεύει 10
ώρες, στο δεύτερο 9
και στο τρίτο 8. 

Μέσα σ’ αυτό το
χρόνο, οι µεγαλοξενοδό-
χοι και άλλοι µεγαλοπρά-
κτορες του τουρισµού
ισχυρίζονται ότι οι τουρί-
στες αφήνουν σε 400 ελ-
ληνικές επιχειρήσεις
10.000.000! Που σηµαίνει
ότι ακόµα και αν το πλοίο
είναι γεµάτο (1.800 επιβά-
τες) και χωρίς να εξαιρέ-
σει κανείς τα παιδιά, ο
κάθε επιβάτης, σύµφωνα
µε τον ΣΕΤΕ, αφήνει σε
400 ελληνικές επιχειρή-
σεις 1.400 ευρώ τη σεζόν!
Όσο δηλαδή κοστίζει
στον κάθε επιβάτη το σύ-
νολο της κρουαζιέρας
(µέση τιµή 1.450 ευρώ). 

Ο παραλογισµός δεί-
χνει το µέγεθος του ψέ-
µατος που έχουν
κατασκευάσει και όλοι
τους πρόθυµα αναµα-
σούν.

∆Ε∆ΟΜΕΝΟ Νο.4:

Η πραγµατικότητα
όµως είναι ακόµα χειρό-
τερη για τους ψεύτες και
τους προβοκάτορες. Οι
κρουαζιέρες του «Ζενίθ»
είναι All-inclusive. Που ση-
µαίνει ότι µε µια συγκεκρι-
µένη τιµή ο επιβάτης
αγοράζει µέσα στο πλοίο
το σύνολο των υπηρεσιών
(φαγητό, ψώνια κ.ά.) που
διαφορετικά θα µπορούσε
να αναζητήσει σε ένα από
τα λιµάνια, άρα και της
Ελλάδας.

Όλα στο καράβι, λοι-
πόν. Και στα λιµάνια;
Κανένα φτηνιάρικο ανα-
µνηστικό, και αυτό από
κατάστηµα µε το οποίο
συνεργάζεται η εταιρεία!
∆ηλαδή φραγκοδίφραγκα
για ένα δυο επαγγελµα-
τίες! Πού είναι οι 400 θέ-
σεις εργασίας που
εξασφαλίζουν οι τουρί-
στες του «Ζενίθ» και τώρα
κινδυνεύουν; Πού είναι τα
10.000.000 ευρώ που
χάνει η οικονοµία της
χώρας; Πουθενά! Είναι
όλα φούµαρα και τροµο-
κρατία.

Είναι ψεύτες. Και λένε
ψέµατα επειδή φοβού-
νται και θέλουν να συκο-
φαντήσουν και να
τροµοκρατήσουν τους
ναυτεργάτες, συνολικά
τους εργατικούς αγώνες. 

Και επειδή ο προβοκά-
τορας και ο ψεύτης, ο βα-
στάζος της
πλουτοκρατίας, στη
Βουλή και στα κανάλια,
δεν πρόκειται ποτέ να
φτύσει τον εαυτό του
στον καθρέπτη, το καθή-
κον να τον φτύσουν ανή-
κει στον λαό, στους
εργαζόµενους.

Από το site της 
διαχειρίστριας
εταιρείας:

«Η Pullmantur είναι η
πρώτη εταιρεία κρουα-
ζιέρας που προσφέρει
«All -Inclusive» στο
πλοίο και έχει την καλύ-
τερη all-inclusive προ-
σφορά. Το 2005,  η
Pullmantur έγινε η
πρώτη εταιρεία κρουα-
ζιέρας που προσφέρει
all-inclusive προσφο-
ρές.» (...)

ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ  ΑΓΟΡΑ      

ΑΠΡΙΛΗΣ-ΜΑΗΣ-ΙΟΥΝΗΣ

ΠΠρροοεεττοοιιµµάάζζοουυµµεε  ττοουυςς  ννέέοουυςς  ααγγώώννεεςς  
εεννιισσχχύύοουυµµεε  κκααιι  οοιικκοοννοοµµιικκάά  ττοο  ΠΠΑΑΜΜΕΕ

ΚΛΗΡΩΝΕΙ  1 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΤΙΜΗ  ΛΑΧΝΟΥ  5 ΕΥΡΩ

Αιχµή της απεργίας ήταν η απόφαση
της κυβέρνησης να άρει το καµπο-

τάζ στα πλοία της κρουαζιέρας. Τα τα-
ξικά ναυτεργατικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ
και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, εκατοντάδες ναυ-
τεργάτες, µε την έµπρακτη αλληλεγγύη
συναδέλφων τους από τη στεριά, που
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα του

ΠΑΜΕ, έκαναν αυτό που όφειλαν: Σε
µέρα απεργίας, περιφρούρησαν την κι-
νητοποίησή τους. Γι’ αυτό δεν έλυσε
κάβος από το λιµάνι του Πειραιά.      Το
απόγευµα, η απεργιακή φρουρά συγκέ-
ντρωσε τις δυνάµεις της στο κρουαζιε-
ρόπλοιο «Ζενίθ», το οποίο ήταν
προγραµµατισµένο να αναχωρήσει στις
7 το βράδυ της ∆ευτέρας. 

Η ισπανική διαχειρίστρια εταιρεία
«PULLMANTUR CRUISES» και οι

Έλληνες ναυτιλιακοί πράκτορες, µε
τους οποίους συνεργάζεται, είχαν ειδο-
ποιηθεί έγκαιρα για την απεργία.
Αγνόησαν όµως τα σωµατεία και επέ-
λεξαν να κατεβάσουν στο λιµάνι τους
επιβάτες. 

Προφανής στόχος τους ήταν να
ασκήσουν πίεση, ακόµα και να προκα-

λέσουν το χτύ-
πηµα της
απεργίας από τις
δυνάµεις κατα-
στολής. Ο ρόλος
τους ήταν από
την πρώτη
στιγµή βρώµι-
κος.

Αυτονόητα,
το καράβι δεν
έφυγε. Οι απερ-
γοί ναυτεργάτες
έγιναν δέκτες
της αλληλεγγύης
πολλών από τους

επιβάτες. 
Η ισπανική εταιρεία αναγκάστηκε

να βάλει το χέρι στην τσέπη και να εξα-
σφαλίσει κατάλυµα στους επιβάτες - πε-
λάτες της, µέχρι το πρωί της Τρίτης. Το
πλοίο αναχώρησε αµέσως µετά τη λήξη
της απεργίας. Αυτά είναι τα πραγµα-
τικά γεγονότα.

Η υπόθεση του «Ζενίθ» έδωσε
αφορµή να ξεδιπλωθεί µια κατασκευα-
σµένη από την αρχή µέχρι το τέλος προ-

παγάνδα, δηλωτική του ψέµατος που
χρησιµοποιεί η αστική τάξη και τα πα-
παγαλάκια της για να συκοφαντήσουν
τους αγώνες τους και να τροµοκρατή-
σουν τους εργαζόµενους.

Τι είπαν µε ένα στόµα τα αστικά
ΜΜΕ, η κυβέρνηση, η Ν∆, ο ΛΑ.Ο.Σ., ο
ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ, η ΓΣΕΕ, οι µεγαλοερ-
γοδότες του τουρισµού και της ναυτι-
λίας; 

Ότι η περιφρούρηση της απεργίας
οδήγησε τη διαχειρίστρια εταιρεία να
απειλήσει ότι θα αποσύρει το καράβι
από τον Πειραιά και να διακόψει τις
κρουαζιέρες. Μια τέτοια εξέλιξη, λένε,
είναι πλήγµα για τον τουρισµό και την
οικονοµία της χώρας. Ξέρασαν αντι-
κοµµουνισµό, στοχοποίησαν τους ναυ-
τεργάτες και το ΠΑΜΕ.

Σε αντίθεση µε τον αντίλογο των
ναυτεργατών που θάφτηκε, όλοι τους
αναπαρήγαγαν πρόθυµα τις «εκτιµή-
σεις» του Συνδέσµου Ελληνικών Τουρι-
στικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), ότι η
ενδεχόµενη κατάργηση της κρουαζιέ-
ρας θα σηµάνει την απώλεια 400 θέ-
σεων εργασίας στην Ελλάδα και 10
εκατοµµυρίων ευρώ για τις ελληνικές
επιχειρήσεις που συναλλάσσονται µε
τους τουρίστες. 

Πάνω σ’ αυτό το «επιχείρηµα» οι-
κοδόµησαν την άθλια αντεργατική τους
επίθεση. Πρόκειται για ψέµα καραµπι-
νάτο, συνειδητό και κατασκευασµένο
από την αρχή µέχρι το τέλος.

ΗΗ    ΠΠΡΡΟΟΠΠΑΑΓΓΑΑΝΝ∆∆ΑΑ    ΚΚΑΑΙΙ    ΗΗ    ΑΑΛΛΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ    ΤΤΟΟ    ««ΖΖΕΕΝΝΙΙΘΘ»»
Τη ∆ευτέρα 26 του Απρίλη, οι ναυτεργάτες απέργησαν για 24 ώρες.

Την απόφαση για απεργία πήρε η ΠΝΟ, κάτω από την πίεση των ναυτεργατών
και ύστερα από πρόταση των ταξικών σωµατείων ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ.

«Όσο τα καράβια και γε-
νικότερα τα βασικά µέσα πα-
ραγωγής παραµένουν στα
χέρια των εφοπλιστών, των
βιοµηχάνων, του µεγάλου κε-
φαλαίου θα λειτουργούν µε
κριτήριο το κέρδος και θα
χειροτερεύουν τις συνθήκες
ζωής της εργατικής λαsκής
οικογένειας και µόνο δεινά
θα υπάρχουν για τους εργα-
ζόµενους». 

Τα παραπάνω τόνισε ο
Γιώργος Τούσσας ευρωβου-
λευτής και µέλος της ΚΕ του
ΚΚΕ, µιλώντας 14 Μάη
στους ναυτεργάτες που φοι-
τούν στο ΚΕΣΕΝ, όπου ανέ-
πτυξε τις τεκµηριωµένες
προτάσεις του Κόµµατος για
το δρόµο που πρέπει να τρα-
βήξει η εργατική τάξη, οι ερ-
γάτες στεριάς και θάλασσας,
που είναι και οι παραγωγοί
του τεράστιου πλούτου, για
να έχουν τη ζωή που τους αξί-
ζει. 

Στη διάρκεια της συζήτη-
σης εκφράστηκε η οργή των
ναυτεργατών, που  υποδέχτη-
καν τον Γ. Τούσσα και τα
στελέχη της Κ.Ο. Ναυτεργα-
τών του ΚΚΕ µε συγκέ-
ντρωση που έγινε στο
κυλικείο του ΚΕΣΕΝ, για τη
σφοδρή επίθεση που δέχο-
νται άρση του καµποτάζ, που
προωθεί η κυβέρνηση στις
εσωτερικές θαλάσσιες
συγκοινωνίες, µε τη βίαιη
ανατροπή των κοινωνικοα-
σφαλιστικών τους κατακτή-
σεων. ∆εν ήταν λίγοι οι
ναυτεργάτες, ακόµα και πριν
ξεκινήσει η συζήτηση, που
ανέφεραν µεταξύ τους στα
πηγαδάκια «πρέπει να ξεση-
κωθούµε δε γίνεται αλλιώς».

Ο Γ. Τούσσας επισήµανε
ότι οι απεργιακές κινητοποι-
ήσεις, που αναπτύσσονται
από τους ναυτεργάτες αυτήν
την περίοδο, ενάντια στην
επίθεση που δέχονται στο σύ-
νολο των συγκροτηµένων ερ-
γασιακών και ασφαλιστικών
τους δικαιωµάτων από τους
εφοπλιστές και τα πολιτικά
τσιράκια τους, για να έχουν
δύναµη είναι ανάγκη να
έχουν προσανατολισµό την
ικανοποίηση συνολικά των
σύγχρονων αναγκών της ερ-
γατικής λαeκής οικογένειας
και πρόσθεσε:

Εδώ πρέπει να γίνει άλµα
στη συνείδηση. Η πολύχρονη
πείρα, µας δείχνει ότι κάθε
κατάκτηση θα είναι επισφα-
λής» στα πλαίσια της αντιλαe-
κής, φιλοµονοπωλιακής
πολιτικής. Οι ναυτεργάτες
πρέπει να κόψουν τον οµφά-
λιο λώρο µε τα αστικά κόµ-
µατα ΠΑΣΟΚ και Ν∆ -
επιστράτευση και ξύλο το
2002 από το ΠΑΣΟΚ, επι-
στράτευση το 2006 από τη Ν∆
- µε τα κόµµατα του ευρωµο-
νόδροµου. Να συστρατευ-
τούν µε το ΚΚΕ, µε το ταξικό
εργατικό κίνηµα. Να ανα-
βαθµιστεί η πάλη ενάντια στα
αντεργατικά µέτρα που περι-
λαµβάνονται στο µνηµόνιο
ΕΕ, ∆ΝΤ, κυβέρνησης, Ν∆,
ΛΑ.Ο.Σ. και πάλη ώστε
αυτός ο πλούτος που παράγε-
ται από τους ναυτεργάτες,
τους εργαζόµενους να περά-
σει στα χέρια τους, που είναι
και οι παραγωγοί και να
αξιοποιηθεί για τη λαeκή ευ-
ηµερία. Άλλος δρόµος δεν
υπάρχει.

Τέλος, εκ µέρους
των ταξικών σωµα-
τείων ΠΕΜΕΝ και
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, κά-
λεσε τους σπουδαστές
να δώσουν το αγωνι-
στικό παρών στην
Απεργία της 1ης Μάη
και τους επόµενους
αγώνες των ναυτεργα-
τών, να δυναµώσουν το
ταξικό ναυτεργατικό κί-
νηµα, τη «Ν.Σ.Κ.» και
το ΠΑΜΕ, για την
απόκρουση της αντιλαϊ-
κής θύελλας, την υπε-
ράσπιση των
κεκτηµένων εργατικών
δικαιωµάτων και την
απόσπαση νέων κατα-
κτήσεων, µε στόχο και
προοπτική την κατάρ-
γηση της εκµετάλλευ-
σης ανθρώπου από
άνθρωπο.

Η έκρηξη της 20ής
Απριλίου στην πλατφόρµα
“Deepwater Horizon”
ιδιοκτησίας της
“Transocean Ltd” και εκ-
µετάλλευσης της πολυεθνι-
κής του πετρελαίου «ΒΡ»
και η βύθισή της στον
Κόλπο του Μεξικού, µε 11
εργαζόµενους που αγνο-
ούνται από την πρώτη
µέρα να θεωρούνται νε-
κροί, αποτελεί την µεγαλύ-
τερη µέχρι σήµερα
καταστροφή του θαλασ-
σίου περιβάλλοντος στις
ΗΠΑ, µπροστά στην

οποία ωχριά η ρύπανση
του ∆/Ξ πλοίου «Exxon
Valdez» στην Αλάσκα το
1989, ενώ η κυβερνητική
αδράνεια των ΗΠΑ θυµί-
ζει την τεράστια κατα-
στροφή του κυκλώνα
«Κατρίνα» το 2005, όπου
η περιοχή της Νέας Ορλε-
άνης αφέθηκε στην µοίρα
της.  

Από την πλευρά της
«ΒΡ» σχεδόν δυο βδοµά-
δες από την βύθιση της

πλατφόρµας επιχείρησε
χωρίς επιτυχία όµως να
τοποθετήσει µε τη βοήθεια
τεσσάρων υποβρύχιων ρο-
µπότ ένα «καπάκι» βά-
ρους 70 τόνων ώστε να
κλείσουν οι στρόφιγγες
της εξέδρας ενώ τα χη-
µικά, που χρησιµοποιεί
για να διαλύσει την πετρε-
λαιοκηλίδα, σύµφωνα µε
ειδικούς, αναµένεται να
έχουν επίσης σοβαρότατες
συνέπειες στο περιβάλλον.

Σύµφωνα µε δηµοσί-
ευµα της «Ουάσιγκτον
Ποστ», η κυβέρνηση

Οµπάµα, 6.4.09, κατ’ εξαί-
ρεση από το νόµο είχε πα-
ραχωρήσει άδεια στην
«BP» να αρχίσει γεωτρή-
σεις στην πλατφόρµα
«Deepwater Horizon»,
χωρίς Μελέτη Περιβαλλο-
ντικών Επιπτώσεων, που
απαιτούσε λεπτοµερή
έρευνα όσον αφορά τις πι-
θανές περιβαλλοντικές
επιπτώσεις που θα είχε η
εξόρυξη στον Κόλπο του
Μεξικού.

ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Οι εσωτερικές θαλάσσιες µεταφορές είναι ενταγ-
µένες στον αµυντικό σχεδιασµό της χώρας. Αυτό πη-
γάζει από τη γεωγραφική διαµόρφωση της Ελλάδας
και την ανάγκη της, ανά πάσα στιγµή, σύνδεσης της
ηπειρωτικής µε τη νησιωτική χώρα. 

Η άρση του καµποτάζ και οι εξελίξεις που θα επι-
φέρει είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσουν σοβαρές αρ-
νητικές παρενέργειες στον κρίσιµο τοµέα της εθνικής
άµυνας και πολύ περισσότερο τώρα που οι Αµερι-
κανο-ΝΑΤΟeκοί και Ευρωπαίοι ιµπεριαλιστές έχουν
φτάσει ευθέως να αµφισβητούν τα σύνορα της χώρας. 



Αφού αποφάσισαν τα µέτρα που
χρεώνουν και τα δισέγγονά µας µε δισ.
τα οποία ήδη έχουν πάρει το δρόµο για
τις τσέπες των τραπεζιτών και των
άλλων καπιταλιστών, διάφοροι τώρα
άρχισαν να µιλάνε για σενάρια που δεί-
χνουν πως η έξοδος από το τούνελ δε
θα είναι τόσο κοντά όσο φαινόταν. ∆εί-
χνουν πως απορούν «προς τι οι θυσίες;»
αλλά, κάνουν γαργάρα ότι 120 δισ.
ζεστό χρήµα, µε πρόσχηµα το χρέος,
περνά στα χέρια των καπιταλιστών.

Σύµφωνα µε την έκθεση του ∆ΝΤ,
που δηµοσιεύθηκε 12 Μάη, το δηµόσιο
χρέος της Ελλάδας αναµένεται να φτά-
σει στο 149% του ΑΕΠ το 2013 και στη
συνέχεια θα µειωθεί σταδιακά στο
120% το 2020, τη στιγµή που το 2009
ήταν 115%. Όσον αφορά την «ανά-
πτυξη», το ∆ΝΤ προβλέπει ότι η ελλη-
νική οικονοµία θα συρρικνωθεί κατά

4% το 2010-11 και ότι ο ρυθµός ανά-
πτυξης θα ανέλθει στο 2,75% µετά το
2015. 

Ήταν µόνο του το ΚΚΕ, όταν εκτι-
µούσε πως ο «µηχανισµός στήριξης»
δεν εξασφαλίζει µείωση του δηµόσιου
χρέους αλλά, αντίθετα, οδηγεί σε συ-
νεχή διόγκωσή του και θα αποτελεί όλα
τα επόµενα χρόνια πρόσχηµα για επι-
βολή όλο και πιο αντιδραστικών µέ-
τρων και πολιτικών σε βάρος των
εργαζοµένων.

Με την κατεύθυνση «όλοι ίδιοι
είναι» επιχειρείται ένα τσουβάλιασµα,
ώστε να εκτονώνεται η οργή και να µην
οργανώνεται έτσι που να στραφεί απο-
τελεσµατικά ενάντια στον πραγµατικό
ένοχο, διεκδικώντας ριζικές αλλαγές. 

Την είδαµε αυτήν την κατεύθυνση

να επιχειρείται να υλοποιηθεί έξω από
τη βουλή, µε την προβοκάτσια που στή-
θηκε 5 του Μάη ώστε να βάλουν στο
κάδρο τις ταξικές δυνάµεις.

Επιµένουν να την καλλιεργούν
αυτήν την αντίληψη, γιατί γνωρίζουν
πως ακόµα κι αυτοί που σήµερα ανέχο-
νται την απόφαση για τα µέτρα, την
ώρα της εφαρµογής τους θα βγουν στο
δρόµο και θα συναντηθούν µε το ταξικό
κίνηµα.

Μια συνάντηση που όλα δείχνουν
πως δεν αφορά µόνο τις εντός των συ-
νόρων µας εξελίξεις. Ήδη σε διάφορες
αναλύσεις αφήνετε δειλά - δειλά να
φανεί ότι η καπιταλιστική κρίση χτυπά
κύρια την περίφηµη «ατµοµηχανή» της
Ευρώπης, τη Γερµανία, ήδη η µία µετά
την άλλη οι χώρες της ΕΕ παίρνουν τα
ίδια µέτρα µε την Ελλάδα.

Παντού ο ίδιος
στόχος: Να αυξηθεί
η ανταγωνιστικό-
τητα. Πώς; Το λέει
το ∆ΝΤ: «Με µεί-
ωση του εργατικού
κόστους». 

H µία οµολογία
µετά την άλλη: Και
ότι η κρίση είναι γε-
νικευµένη, και ότι
είναι µια καθαρό-
αιµη καπιταλιστική
κρίση και ότι για το
ξεπέρασµά της θα
πληρώσουν σκληρά

οι εργάτες.

Είµαστε ακριβώς εκεί που για τους
καπιταλιστές ανάγεται σε µεγάλο εµπό-
διο το περίφηµο «ελληνικό παράδοξο».
Ένα Κοµµουνιστικό Κόµµα, το ΚΚΕ,
που τολµά να αµφισβητεί την κυριαρχία
των καπιταλιστών και καλεί το λαό να
κάνει συνείδησή του την ανάγκη να
ανατραπεί η εξουσία των µονοπωλίων.
Επικίνδυνα πράγµατα για τα κέρδη, όχι
µόνο στην Ελλάδα.

Εκείνο το µήνυµα στην Ακρόπολη
«ΛΑΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΞΕΣΗΚΩ-
ΘΕΙΤΕ» όσο περνούν οι µέρες αποδει-
κνύεται πως το είδαν πολλοί και πολύ
µακριά.

Μάτια ανοιχτά, σφιχτή οργάνωση,
εργάτη τον εργάτη το κάλεσµα, γεί-
τονα το γείτονα η συσπείρωση, χιλιά-
δες χέρια να κρατούν ψηλά τη σηµαία

του λαsκού µετώπου ενάντια στα µονο-
πώλια. ΠΕΤΣΟΚΟΒΟΥΝ ΤΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

- 1. Κατάργηση των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα
και του επιδόµατος αδείας των δηµοσίων υπαλλήλων.                              

- 2. Νέα περικοπή 8% στα επιδόµατα των δηµοσίων
υπαλλήλων. 

- 3. Μείωση 3% των αποδοχών των υπαλλήλων των
∆ΕΚΟ, οι οποίοι δεν έχουν επιδόµατα.                                              

- 4. Κατάργηση των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα
και του επιδόµατος αδείας για τους συνταξιούχους του
δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα.

- 5. Μείωση των συντάξεων που είναι πάνω από 1.400
ευρώ, µε πρόσχηµα το ΛΑΦΚΑ.                                                  

- 6. Τριετές «πάγωµα» των µισθών για τον δηµόσιο και
ιδιωτικό τοµέα, τουλάχιστον για τα τρία επόµενα χρό-
νια.                    

- 7. Τριετές «πάγωµα» των συντάξεων στον δηµόσιο και
ιδιωτικό τοµέα για την τριετή περίοδο που θα ισχύει το
πρόγραµµα δηµοσιονοµικής προσαρµογής. 

- 8. Αναστολή της χορήγησης της δεύτερης δόσης του
επιδόµατος αλληλεγγύης. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΕΗΛΑΣΙΑΣ
- 9. Νέα αύξηση των συντελεστών του ΦΠΑ κατά 10%,
από την 1η του Ιούλη 2010.

-10. Νέα αύξηση 10% του ειδικού φόρου για καύσιµα, η
οποία αρχίζει να ισχύει από σήµερα.                                        

-11. Νέες αυξήσεις του ειδικού φόρου για ποτά και τσι-
γάρα. 

-12. Επιβολή έκτακτης εισφοράς στους ελεύθερους
επαγγελµατίες, µε βάση τα εισοδήµατα του 2009.

-13. Θέσπιση της λογικής της «φορολόγησης αποδοχών
σε είδος», που µπορεί να δίνει µια επιχείρηση στους ερ-
γαζοµένους της. 

-14. Καθιέρωση «τέλους διατήρησης» των ηµιυπαίθριων
χώρων.

-15. Μείωση του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων. 

ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ Σ.Σ.Ε.
-17. Κατάργηση των Συλλογικών Συµβάσεων και του κα-
τώτερου µισθού.

-18. Κατάργηση του οχτάωρου και µείωση της αµοιβής
των υπερωριών. 

-19. Απελευθέρωση των οµαδικών απολύσεων.    

-20. ∆ραστική µείωση των αποζηµιώσεων για τις απολύ-
σεις. 

- 21. Εξάπλωση όλων των ευέλικτων µορφών απασχόλη-
σης. 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
-22. Άµεση, ολική ανατροπή στο ασφαλιστικό καθεστώς
των δηµοσίων υπαλλήλων.  

-23. Καµία σύνταξη πριν το 60ό έτος της ηλικίας.    

-24. Εισαγωγή «αυτόµατου µηχανισµού προσαρµογής
των συντάξεων στο προσδόκιµο ζωής».    

-25. Ριζική ανατροπή σε όλο το ισχύον ασφαλιστικό σύ-
στηµα. 

-26. Αύξηση των εργάσιµων χρόνων στα 40 χρόνια.    

-27. Mείωση όλων των συντάξεων πάνω από 35% µε την
υιοθέτηση του νέου συστήµατος από το 2018.     

-28. Συρρίκνωση των αναπηρικών συντάξεων.    

-29. Περικοπές στη λίστα των ΒΑΕ. 

-30. Η πολυδιαφηµισµένη «βασική σύνταξη» γίνεται
προνοιακό επίδοµα.

-31. Η κρατική χρηµατοδότηση µειώνεται δραστικά και
καλύπτει µόνο την προνοιακή σύνταξη.  

-32. ∆ηµιουργία 3 Ταµείων, µισθωτών, αυτοαπασχολού-
µενων και αγροτών. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ...ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
-33. Απλοποίηση των διαδικασιών για αδειοδοτήσεις και
µείωση του διοικητικού βάρους στις επιχειρήσεις. 

-34. Εφαρµογή της οδηγίας-τερατούργηµα Μπολκε-
στάιν για την απελευθέρωση του κλάδου των υπηρεσιών.   

-35. Απελευθέρωση των λεγόµενων κλειστών επαγγελ-
µάτων (µεταφορές, ταχυδροµεία, ταξί κλπ.).   

-36. Ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ.

-37. Ενίσχυση των Συµπράξεων ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού
Τοµέα.

-38. Το επιστέγασµα της κυβερνητικής πρόκλησης και
κοροsδίας σε βάρος των εργαζοµένων έρχεται µε τον «ει-
δικό φόρο στις πολύ κερδοφόρες επιχειρήσεις», χωρίς
να καθορίζει πόσο κερδοφόρες πρέπει να είναι για να
πληρώσουν, ενώ δεν ασχολείται και δεν αφορά τα εκα-
τοντάδες δισεκατοµµύρια των καθαρών κερδών που τσέ-
πωσαν όλα αυτά τα χρόνια οι εκπρόσωποι του µεγάλου
κεφαλαίου.

ΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΝ3 Μάης 2010

Υπουργείο Προστασίας του Πλοιοκτήτη
Στο µεταξύ, κυβέρνηση, εφοπλιστές και µεγαλοεπιχειρηµα-

τίες του τουρισµού προσπαθούν να ανακόψουν τους αγώνες των
ναυτεργατών, επιχειρώντας να καλλιεργήσουν κλίµα εκφοβι-
σµού και τροµοκρατίας. 

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Προστασίας του Πο-
λίτη, 27 Απρίλη η Λιµενική Αρχή Πειραιά ζήτησε παρέµβαση του
εισαγγελέα, για την απεργιακή κινητοποίηση των ναυτεργατών,
µε την οποία ακινητοποίησαν το κρουαζιερόπλοιο «ΖΕΝΙΤΗ»,
στο λιµάνι του Πειραιά. Σύµφωνα µε το δελτίο Τύπου του
ΥΠΡΟΠΟ, θα ξεκινήσει διαδικασία προανάκρισης.

Ξεδιάντροπο ΣΥΝιάλο στους εφοπλιστές
Λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η 24ωρη απεργία των ναυτεργα-

τών τη ∆ευτέρα 26 Απρίλη, µε κύριο αίτηµα «Όχι στην απελευ-
θέρωση της κρουαζιέρας», δηλαδή όχι σε πλοία - γαλέρες µε
ανασφάλιστους και χαµηλόµισθους ναυτεργάτες, ο πρόεδρος
της Ένωσης Ναυτών (ΠΕΝΕΝ) Αν. Νταλακογιώργος, στέλεχος
του ΣΥΝ και της ΑΠ, µιλώντας στην τηλεοπτική εκποµπή MEGA
Σαββατοκύριακο χτύπησε ξανά πισώπλατα τον αγώνα τον ναυ-
τεργατών, δηλώνοντας ότι συµφωνεί να έρθουν κρουαζιερό-
πλοια µε ξένες σηµαίες αρκεί «το 15% του πληρώµατος να είναι
Έλληνες». 

∆ηλαδή ενώ προετοιµαζόταν η απεργία µε αίτηµα πληρώ-
µατα µε Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, Κοινωνική Ασφάλιση
και συνδικαλιστική εκπροσώπηση, το στέλεχος του ΣΥΝ ξεδιά-
ντροπα έβγαινε από τα τηλεοπτικά παράθυρα και έκλεινε «πο-
νηρά το µάτι» στους εφοπλιστές, δίνοντας  σινιάλο για παζάρια
σε βάρος των ναυτεργατικών δικαιωµάτων.

Ανάλογα προκλητικός και υπονοµευτικός ήταν και ο δεδη-
λωµένος απεργοσπάστης πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γ. Παναγόπου-
λος, µε τον οποίον και τους οµοίους του συναναστρέφεται ο
Νταλακογιώργος και οι ΣΥΝ αυτώ, που συγκροτούν το µαύρο
αντιΠΑΜΕ µέτωπο.

Η διγλωσσία του Οπορτουνισµού
Στον ίδιο ρόλο και ο πρόεδρος του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ, Αλ. Τσίπρας,

ο οποίος ταυτιζόµενος µε την κυρίαρχη αστική προπαγάνδα, κα-
λεσµένος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθ-
µού «Μέγκα» χαρακτήρισε «εξαλλοσύνες» την περιφρούρηση
της απεργίας των ναυτεργατών από τις ταξικές δυνάµεις στο λι-
µάνι του Πειραιά. 

Κι ύστερα έρχονται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να µας πουν
ότι τάχα διαφωνούν µε το πόρισµα για την άρση του καµποτάζ,
λες και δεν ήταν αυτοί που ψήφιζαν µε τα δυο χέρια τη συνθήκη
του Μάαστριχτ, νοµικό παράγωγο της οποίας είναι ο Κανονι-
σµός 3577/92 της Ε.Ε., που επιβάλλει ακριβώς την άρση του κα-
µποτάζ. 

Σταθερά αντιλαLκά η Ν∆
Τη συναίνεσή του ακόµα και για χρήση αστυνοµικής βίας

προκειµένου να µην επαναληφθεί η περίπτωση του «Ζενίθ» πρό-
σφερε ο ίδιος ο Αντ. Σαµαράς µιλώντας 29 Απρίλη στο συνέδριο
του «Εκόνοµιστ», όπου επί λέξει είπε: 

«Να µην υπάρξει ποτέ ξανά περίπτωση, όπως αυτή µε το ισπα-
νικό κρουαζιερόπλοιο «Ζενίθ», που το διώξαµε ουσιαστικά από
τον Πειραιά. Και µαζί του κινδυνεύουµε να χάσουµε και πολ-
λαπλάσιους άλλους επισκέπτες φέτος, ίσα - ίσα τη στιγµή που
τους χρειαζόµαστε περισσότερο».

Και βέβαια ο Σαµαράς δεν θα µπορούσε να κάνει διαφορετικά,
όπως άλλωστε και η Ντόρα δεν θα µπορούσε να µη στηρίξει τα
βάρβαρα αντιλαLκά µέτρα της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, του
∆ΝΤ και της Ε.Ε.

Καλπάζει αντιλαLκά ο ΛΑ.Ο.Σ. 
Όσο για το ΛΑ.Ο.Σ., που υπερψήφισε τα βάρβαρα αντεργα-

τικά µέτρα της κυβέρνησης, δεν αρκείται πλέον στο να υπερα-
σπίζεται την αντιλαLκή πολιτική, αλλά προχωρά και στην πλήρη
αθώωση αυτών που την εφάρµοσαν και εκείνων για τους οποί-
ους εφαρµόστηκε, αφού όπως δήλωσε ο εκπρόσωπός του: 

«Οι εργαζόµενοι καλούνται να αντέξουν στο σοκ που τους
επιφύλαξαν οι πολιτικές ΠΑΣΟΚ - Ν∆, από την µεταπολίτευση
µέχρι σήµερα, υποχωρώντας συστηµατικά στους εκφοβισµούς -
εκβιασµούς της Αριστεράς»!

Μετά τη χορηγία στην προβοκάτσια σε βάρος του ΚΚΕ και
του ΠΑΜΕ, κατέθεσε Ερώτηση προς τον υπουργό Προστασίας
του Πολίτη, ζητώντας από την κυβέρνηση να τσακίσει όποιον
υπερασπίζεται και περιφρουρεί το δικαίωµα στην απεργία, συ-
νολικά στους ταξικούς αγώνες.

Φασίστες, εθνικιστές, λαLκιστές, προβοκάτορες, αυτοαπο-
καλύπτεται το περιεχόµενό τους και από το «Ζενίθ».

Επιστροφή στον τόπο του εγκλήµατος
Επικεφαλής της επιτροπής για την άρση του καµποτάζ έχει

τεθεί από την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΟΛΠ και πρώην
υπουργός Εµπορικής Ναυτιλίας του ΠΑΣΟΚ, Γ. Ανωµερίτης, ο
οποίος το 2002 είχε διατάξει τους βατραχανθρώπους να µατο-
κυλίσουν τους ναυτεργάτες και στη συνέχεια τους επιστρά-
τευσε, επειδή απεργούσαν ενάντια και στην κατάργηση του
καµποτάζ.

Έτσι λοιπόν όσα δεν πρόφθασε να κάνει πράξη τότε σαν
υπουργός έρχεται να τα περάσει σήµερα µε την διάλυση του
ΕΛΟΕΝ και την  σύσταση του ΟΑΕΝ , που θα επιδοτεί τους εφο-
πλιστές για την αντιµετώπιση της ανεργίας, την οποία οι ίδιοι
δηµιουργούν!

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
∆υσδιάκριτη η ανάκαµψη από την κρίση

ΤΑ  ΜΕΤΡΑ  ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΕ - ∆ΝΤ
Καρµανιόλα για εργαζόµενους
σε δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα

Το χρέος τους   
είναι  πλούτος  

που µας ανήκει!

Το µοναδικό κοµµάτι του
λεγόµενου εθνικού πλούτου,
που στους σύγχρονους
λαούς ανήκει πραγµατικά
στο σύνολο του λαού είναι
το δηµόσιο χρέος τους. (...)

Οι πιστωτές του δηµο-
σίου στην πραγµατικότητα
δεν δίνουν τίποτα, γιατί το
ποσό που δανείζουν µετα-
τρέπεται σε κρατικά ευκολο-
µεταβιβάσιµα χρεώγραφα
που στα χέρια τους εξακο-
λουθούν να λειτουργούν,
όπως θα λειτουργούσαν αν
ήταν ισόποσο µετρητό
χρήµα. (…)

Επειδή το δηµόσιο χρέος
στηρίζεται στα κρατικά
έσοδα, που οφείλουν να κα-
λύπτουν τις χρονιάτικες το-
κοχρεολυτικές κλπ.
πληρωµές, το σύγχρονο φο-
ρολογικό σύστηµα έγινε
αναγκαίο συµπλήρωµα του
συστήµατος των εθνικών δα-
νείων. (…)

Έτσι, το σύγχρονο φο-
ρολογικό σύστηµα, - που
άξονάς του είναι οι φόροι
στα πιο αναγκαία µέσα συ-
ντήρησης (εποµένως και το
ακρίβαιµά τους), κρύβει
µέσα του το σπέρµα της αυ-
τόµατης προοδευτικής αύξη-
σης. Η υπερφορολόγηση δεν
είναι επεισόδιο, αλλά µάλ-
λον αρχή. (...)

(Aπό «Το Κεφάλαιο»                             
του  Καρλ Μαρξ,                                          

Τόµος Α’, σελ. 779 - 781)

Το τελευταίο διάστηµα πυκνώνουν
οι υπερασπιστές των θεσµών, του

Συντάγµατος και των νόµων του κρά-
τους. Κατακεραυνώνουν την ΠΕΜΕΝ
και τον ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, τις δυνάµεις του
ΠΑΜΕ, το ΚΚΕ και την ΚΝΕ. Ενοχοποι-
ούν όσους λένε ότι: Νόµος είναι το
δίκιο του εργάτη. Όσους οργανώνουν
την πάλη τους, απεργούν, διαδηλώνουν
ενάντια σε αυτά τα µέτρα, σε αυτή την
πολιτική, καταγγέλλοντας ότι των µο-
νοπωλίων είναι εντολή. Μα κυρίως
αφρίζουν, λυσσοµανούν όταν προστί-
θεται ότι µε πάλη ταξική θα ανατραπεί.

Όταν η εργατική τάξη συντονι-
σµένα αποκρούει την προσβολή του
συνόλου των δικαιωµάτων που έχει κα-
τακτήσει η εργατική τάξη µε πλοία
τύπου ZENITH. Όταν η εργατική τάξη
παλεύει συντονισµένα ενάντια στην
ελευθερία δράσης του κεφαλαίου, στην
δικτατορία του κεφαλαίου και την επι-
βολή της µε κάθε µέσον ενάντια στα δι-
καιώµατα και τις κατακτήσεις των
εργατών. Ενάντια στο καθεστώς της
γαλέρας, στον εργασιακό µεσαίωνα.
Όταν οι δυνάµεις του ΠΑΜΕ υπερασπί-
ζονται στις πύλες των εργοστασίων το
δικαίωµα των εργατών να απεργούν και
αποκρούουν τους λακέδες της εργοδο-
σίας κρατικών και παρακρατικών µηχα-
νισµών

Οι εκπρόσωποι της αστικής τάξης
αγανακτούν µαζί µε τους χρυσοκάνθα-
ρους δηµοσιολόγους και αναφωνούν:
«Είναι δυνατόν να µην σεβόµαστε το
Σύνταγµα, τους νόµους και τους θε-
σµούς» και παροτρύνουν µε ύφος χι-
λίων καρδιναλίων, έχοντας το
αλάνθαστο του Πάπα, «επιτέλους πρέ-
πει να παρέµβει το κράτος, να βάλει
σε εφαρµογή τους νόµους και την
τάξη». 

Γνωρίζουν οι εκπρόσωποι της αστι-
κής τάξης, από την πρώτη αστική επα-
νάσταση στη Γαλλία το 1789, ότι ο
Βασιλιάς Ήλιος,   Λουδοβίκος 16ος και
η Βασίλισσα Μαρία Αντουανέτα όταν ο
λαός της Γαλλίας που τον είχαν κατα-
δικάσει σε πείνα ζήταγε ψωµί, αυτοί οι
εκπρόσωποι των θεσµών, του νόµου και
της τάξης, της αιώνιας και αµετάβλη-

της αλήθειας, αναρωτιόντουσαν γιατί
ζητάει ψωµί ο λαός στο Παρίσι, δεν
τους αρέσει το παντεσπάνι... Μέχρι να
απαντήσουν σε αυτό το ερώτηµα οι
ίδιοι και οι σύµβουλοι τους, ο λαός στο
Παρίσι αποφάσισε ότι πρέπει να επιβά-
λει την ισότητα, την αδελφότητα και
την δικαιοσύνη, αποκεφαλίζοντας µε
την γκιλοτίνα τους δυνάστες του. Και
έτσι πραγµατοποιήθηκε η πρώτη
αστική επανάσταση. Άλλαξαν θεσµοί
και νόµοι. Αυτό το γνωρίζουν καλά οι
εκπρόσωποι της αστικής τάξης και υπο-
κρίνονται ότι µπορούν να βιάζουν το
λαό και τη θέληση του αενάως.

Επίσης γνωρίζουν ότι µε την Συν-
θήκη Ειρήνης των Βερσαλλιών έληξε ο
Α’ Παγκόσµιος Πόλεµος(1918). Όλοι οι
συµβαλλόµενοι παραβίασαν στο σύ-
νολο της την Συνθήκη για να υπηρετή-
σουν τα συµφέροντα της αστικής τάξης
τους. Ήταν προετοιµασία για την
έναρξη του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου. 

Η Γερµανική αστική τάξη και οι εκ-
πρόσωποι της, το ναζιστικό κόµµα, δεν
δίστασαν το 1933 να κάψουν την Γερ-
µανική Καγκελαρία, να κατηγορήσουν
τους κοµµουνιστές, να αναστείλουν
όλες τις ελευθερίες, επικαλούµενοι ότι
η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση εκτά-
κτου ανάγκης, να εξαπολύσουν δολο-
φονίες, διωγµούς και βασανιστήρια, για
να επιβάλλουν τα συµφέροντα της αστι-
κής τάξης, οδηγώντας το λαό της Γερ-
µανίας και τους άλλους λαούς
σιδηροδέσµιους στην φρικαλεότητα
του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου µε 50 εκα-
τοµµύρια νεκρούς.

Το 1945 στην χώρα µας υπογρά-
φηκε η Συµφωνία της Βάρκιζας και ανα-
δείχθηκε κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας.
Παρ’ ότι αφοπλίστηκε ο ΕΛΑΣ (Ελληνι-
κός ΛαUκός Απελευθερωτικός Στρατός)
και τήρησε τα συµφωνηθέντα που απο-
δείχθηκε ιστορικά τεράστιο λάθος, ο
έτερος των συµβαλλοµένων οι εκπρό-
σωποι της αστικής τάξης και του αγγλι-
κού ιµπεριαλισµού δεν τήρησαν κανένα
από τα άρθρα της συµφωνίας, εξαπο-
λύοντας µε τους κρατικούς και παρα-
κρατικούς µηχανισµούς τους,
προγκρόµ δολοφονιών, βασανισµών,
εκτοπίσεων και λεηλασιών σε βάρος
του Ελληνικού Λαού για να επιβληθεί η
αστική τάξη.

Οι εκπρόσωποι της αστικής τάξης
δεν αγνοούν την ∆ιεθνή και την Εθνική
ιστορική και πολιτική πραγµατικότητα.
Είναι αποφασισµένοι και προετοιµάζο-
νται σε συνθήκες οικονοµικής κρίσης
του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής
να διατηρήσουν την εξουσία τους µε
κάθε µέσο και δεν θα διστάσουν να πα-
ραβιάσουν συντάγµατα, νόµους, συν-
θήκες γι’ αυτό. Για να διατηρήσουν την
εξουσία τους, καλλιεργούν συγχύσεις
και αυταπάτες στον εργατικό κίνηµα για
να το αφοπλίσουν και προετοιµάζονται
να το χτυπήσουν. Ορκισµένοι εχθροί
της εργατικής τάξης και της εξουσίας
της.

Νέα καθήκοντα σε νέες συνθήκες
γρήγορα µεταβαλλόµενες ως συνέπεια
των αντικειµενικών προβληµάτων του
καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, την
διεύρυνση της λαUκής δυσαρέσκειας
και της ανάπτυξης της ταξικής πάλης.
Το ταξικό εργατικό κίνηµα επιβάλλεται
να ανταποκριθεί οργανώνοντας τις δυ-
νάµεις του µέσα και έξω από τους χώ-
ρους δουλειάς, αναπτύσσοντας την
πάλη του ενάντια στην αστική τάξη και
τους εκπροσώπους της.

Η οργάνωση και ανάπτυξη της τα-
ξικής πάλης για την λαdκή εξουσία
ενάντια στα µονοπώλια και τον ιµπε-
ριαλισµό είναι η µόνη διέξοδος.

ΘΕΣΜΟΛΑΓΝΟΙ και ΝΟΜΙΜΟΦΡΟΝΕΣ
Του Προέδρου της ΠΕΜΕΝ  Σάββα Τσιµπόγλου
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Κατασκευή ειδήσεων και 
προετοιµασία προβοκάτσιας

ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ 
ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΙΣ 5 ΜΑΗ 

Απεργιακός πυρετός και στα                   
Ρυµουλκά - Ναυαγοσωστικά

65χρονα από την Αντιφασιστική Νίκη
Κοινή διακήρυξη από 46 Κοµµουνιστικά και  

Εργατικά Κόµµατα, ανάµεσά τους και το ΚΚΕ: 

Στις 9 Μάη τιµάµε τα 65 χρόνια από τη νίκη επί του ναζισµού -
φασισµού, της πιο βίαιης και απάνθρωπης έκφρασης της κυ-

ριαρχίας των µονοπωλίων σε ένα καπιταλιστικό σύστηµα που
βιώνει µια βαθιά κρίση, η οποία οδήγησε την ανθρωπότητα σε
µια από τις χειρότερες καταστροφές στην ιστορία της µε τη βαρ-
βαρότητα των στρατοπέδων συγκέντρωσης και τους αµέτρητους
θανάτους και καταστροφές για τους λαούς.

Οι κοµµουνιστές βρέθηκαν στην πρώτη γραµµή από την
πρώτη στιγµή κινητοποιώντας και οργανώνοντας τους εργαζόµε-
νους και τους λαούς στην αντίσταση. Ο αντιφασιστικός αγώνας
σηµαδεύτηκε από τη σταθερή και αποφασιστική δράση των κοµ-
µουνιστών, κατά την οποία εκατοµµύρια έδωσαν τη ζωή τους. Η
ηρωική συµβολή της ΕΣΣ∆, του Κόκκινου Στρατού της, του λαού
της που είχε πάνω από 27 εκατοµµύρια νεκρούς, ήταν αποφασι-
στική για την ήττα των φασιστικών ορδών του ιµπεριαλισµού.

Με τη νίκη του 1945 και τη διαµόρφωση του σοσιαλιστικού
στρατοπέδου, εκατοµµύρια άντρες και γυναίκες χειραφετήθηκαν,
απελευθερώθηκαν από την εκµετάλλευση, την καταπίεση και την
αποικιοκρατία µε το κίνηµα της εργατικής τάξης να σηµειώνει τε-
ράστιες κοινωνικές και πολιτικές νίκες σε µια προοδευτική πο-
ρεία που δεν είχε κατακτηθεί ξανά στην ιστορία της
ανθρωπότητας.

Στη σηµερινή κατάσταση σε µια περίοδο βαθιάς κρίσης του
καπιταλισµού κατά την οποία πραγµατοποιείται επίθεση από διά-
φορους ιµπεριαλιστικούς οργανισµούς όπως το ΝΑΤΟ και την
ΕΕ, πλήττονται σοβαρά οι εργαζόµενες µάζες. Η ανθρωπότητα
αντιµετωπίζει ξανά ένα µεγάλο κίνδυνο που απορρέει από τις
οξυνόµενες αντιθέσεις του ιµπεριαλισµού, από την κούρσα των
εξοπλισµών, από την ενίσχυση των επιθετικών στρατιωτικών ορ-
γανώσεων και από την προσπάθεια να επιβληθεί µε τη βία η
απάνθρωπη αύξηση της εκµετάλλευσης, της επισφάλειας στις ερ-
γασιακές σχέσεις, της φτώχειας, των απολύσεων, της ανεργίας,
της στέρησης των βασικών αναγκών σε εκατοµµύρια ανθρώπους.

Γι’ αυτό το λόγο καλούµε στον εορτασµό των 65 χρόνων από
τη νίκη επί του ναζισµού - φασισµού ως µια σηµαντική δράση για
την πάλη για την ειρήνη ενάντια στη µνηµειώδη παραχάραξη της
ιστορίας και τον αντικοµουνισµό, που όπως αποδεικνύει η ιστο-
ρία έχει πάντα αντιδηµοκρατικό χαρακτήρα. 

Με τον αντικοµµουνισµό γίνεται προσπάθεια να εξισωθεί ο
φασισµός και ο κοµµουνισµός, να σβηστεί ο αποφασιστικός
ρόλος των κοµµουνιστών στην απελευθέρωση των λαών από το
ζυγό του ναζισµού και φασισµού. Επιδιώκεται να φέρουν τους
κοµµουνιστές ενώπιον της δικαιοσύνης, να τους βγάλουν εκτός
νόµου και να καταστείλουν τη σκέψη και δράση όχι µόνο των κοµ-
µουνιστών αλλά όλων των δηµοκρατών που εναντιώνονται στην
καπιταλιστική κυριαρχία και εκµετάλλευση, µε σκοπό να κατα-
στείλουν όλους αυτούς που αντιστέκονται και παλεύουν µε ορ-
γανωµένο τρόπο ενάντια στα µονοπώλια και στον ιµπεριαλισµό.

Για εµάς τους κοµµουνιστές η ανάδειξη των 65 χρόνων της
νίκης επιβεβαιώνει τη βαθιά πίστη µας στο δίκιο των ιδανικών
της ελευθερίας, επιβεβαιώνει την αποφασιστικότητά µας να πα-
λέψουµε ενάντια στις αιτίες και στις δυνάµεις που οι ρίζες τους
βρίσκονται στο φασιστικό τρόµο, επιβεβαιώνει την ακλόνητη
πίστη µας ότι το µέλλον µας δεν ανήκει στους καταπιεστές και
στους εκµεταλλευτές αλλά στην εργατική τάξη και στους λαούς
που αντιστέκονται και παλεύουν για την απελευθέρωση της αν-
θρωπότητας από τα δεσµά της εκµετάλλευσης ανθρώπου από άν-
θρωπο, για µια κοινωνία όπου οι εργάτες θα απολαµβάνουν
πλήρως τον πλούτο που παράγουν, την κοινωνική πρόοδο, την ει-
ρήνη και την κοινωνική πρόνοια.

Το µέλλον δεν ανήκει στον καπιταλισµό,
αλλά στο σοσιαλισµό και τον κοµµουνισµό.

ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΣ-ΝΑΤ 
σε συνεργασία µε την(ΠΕΚΑΜ),

(Πανελλήνια Ένωση Κρατουµένων 
Αγωνιστών Μακρονήσου)

Σας προσκαλούν σε εκδήλωση Τιµής και Μνή-
µης αφιερωµένης στους αγωνιστές των Στρα-
τιωτικών Φυλακών Αθηνών-Μακρονήσου και
στον ήρωα Ναυτεργάτη ∆ΗΜΗΤΡΗ ΤΑΤΑΚΗ

ΣΣάάββββααττοο,,  55  ΙΙοούύννηη  22001100,,  ώώρραα  99  µµ..µµ..  
ΜΜοουυσσεείίοο  ΜΜαακκρροοννήήσσοουυ  

((ΑΑγγίίωωνν  ΑΑσσωωµµάάττωωνν  3311,,  ΘΘηησσεείίοο))

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ:  

* Χαιρετισµός του Προέδρου της ΠΕΚΑΜ,
Γιάννη  Επιτρόπου.
* Ήρωες, άπαρτα βουνά (µουσική-φυσαρµό-
νικα ∆ηµήτρης Παράσχος).
* Οµιλία Σωτήρη Κράνια για τις ΣΦΑ-M.  
* Ο ποιητής Αλέκος Πούλος απαγγέλει ποίηση.   
* Οµιλία του προέδρου της ΠΕΜΕΝ και µέλους
της ΚΕ του ΚΚΕ, Σάββα Τσιµπόγλου, µε θέµα:  

∆∆ΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΗΗΣΣ  ΤΤΑΑΤΤΑΑΚΚΗΗΣΣ  
Πρωτοπόρος Κοµµουνιστής Ναυτεργάτης      

(από την ηρωUκή δράση του
κατά του φασισµού στον

Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο - στην
οργάνωση του συνδικαλιστι-
κού κινήµατος των ναυτεργα-
τών µέχρι την παραδειγµατική

στάση του στο κολαστήρι
της Μακρονήσου)

Στον χώρο του Μουσείου θα φιλοξενηθεί έκθεση
µε ξυλόγλυπτα του καλλιτέχνη ∆ηµήτρη Παράσχου

µε θέµα ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ.

∆εκάδες χιλιάδες απεργοί εργάτες και
εργάτριες, οι άνθρωποι του µόχθου, µε

τον πρώτο λόγο να τον έχει η νεολαία, µε
νέες δυνάµεις να ενισχύουν τις γραµµές
τους, µε τα κόκκινα λάβαρα του αγώνα στα
χέρια, τις σηµαίες του ΠΑΜΕ, κατέκλυσαν
τις πλατείες σε 77 πόλεις της χώρας, τίµη-
σαν αγωνιστικά και τη φετινή Εργατική
Πρωτοµαγιά και διατράνωσαν την από-
φασή τους να αποκρούσουν και να ανατρέ-
ψουν την εγκληµατική πολιτική κυβέρνησης
- πλουτοκρατίας, που οδηγεί την εργατική
τάξη, την λαeκή οικογένεια, τους νέους,
στην πιο άγρια και βάρβαρη εκ-
µετάλλευση, στη µόνιµη φτώχεια
και την ανεργία.

Ο αγωνιστικός άνεµος άρ-
χισε δυνατός από το πρωe, στις
5:30, όταν οι οµάδες περιφρού-
ρησης της απεργίας παρατάχθη-
καν στους καταπέλτες των
πλοίων και στις πύλες κάθε µα-
ζικού εργασιακού χώρου, µε τα
ασταµάτητα συνθήµατα στα
οποία κυριαρχούσαν τα: «Νόµος
είναι το δίκιο του εργάτη και όχι
τα κέρδη του κεφαλαιοκράτη»
και «Κόκκινη Πρωτοµαγιά,
πρωτοπόρα εργατιά», διατράνωσαν το ελ-
πιδοφόρο µήνυµα της αντεπίθεσης.

Η κεντρική απεργιακή συγκέντρωση
του ΠΑΜΕ στην Αθήνα πληµµύρισε το Σύ-
νταγµα και στη συνέχεια ξεχύθηκε σε ένα
αντιιµπεριαλιστικό ποτάµι διαµαρτυρίας
προς την αµερικάνικη πρεσβεία, όπου όταν
έφθασε η κεφαλή της πορείας η ουρά της
δεν είχε ξεκινήσει ακόµη από το Σύνταγµα.

Στον Πειραιά στις 11:00 π.µ. η πλατεία
Κοραή κατακλίσθηκε από κόσµο όταν κα-
τέφθασαν µε πορεία εργαζόµενοι από συ-
νοικίες του Πειραιά και τα συγκροτηµένα
µπλοκ των ταξικών σωµατείων, µετά από
προσυγκέντρωση που είχε γίνει στο Εργα-
τικό Κέντρο της πόλης.

Κεντρικός οµιλητής ήταν ο Ν. Ξουρά-
φης από την Εκτελεστική Γραµµατεία του
ΠΑΜΕ και πρόεδρος του Ε.Κ. Πειραιά.
Χαιρέτισε ο Ν. Τούσσας, πρόεδρος του
Συλλόγου Λογιστών Πειραιά. Οι εργαζό-
µενες Ευγ. Ποντικού και Ν. Σωτηρίου
απήγγειλαν ποιήµατα του Κ. Παλαµά και
του Τ. Λειβαδίτη.

Οι χιλιάδες συγκεντρωµένοι ξεκίνησαν
µια µαχητική, γεµάτη παλµό πορεία, που
κατέληξε στο µνηµείο των 11 νεκρών εργα-
τών, από τη µεγάλη απεργία του 1923, όπου
παρουσιάστηκε το χρονικό της απεργίας,
απαγγέλθηκαν ποιήµατα και έγινε κατά-
θεση στεφανιών.

Στις συγκεντρώσεις των µεγάλων πό-
λεων παρευρέθηκαν πολυµελείς  αντιπρο-
σωπείες του ΚΚΕ, µε επικεφαλής την ΓΓ
της ΚΕ Αλ. Παπαρήγα στην Αθήνα και τα
µέλη του ΠΓ της ΚΕ του Κόµµατος Γ. Μα-
ρίνο και Ν. Σοφιανό στον Πειραιά.

Χιλιάδες απεργοί εργάτες, εργάτριες, νέοι, νέες, άνεργοι
συµµετείχαν µαζικά στην απεργία και στις απεργιακές συ-

γκεντρώσεις του ΠΑΜΕ, σε όλη την Ελλάδα την Τετάρτη 5 Μάη.
Συµµετείχαν ξεπερνώντας την τροµοκρατία της εργοδοσίας, τις
απειλές, τους εκβιασµούς, τα τροµοκρατικά διλήµµατα περί
πτώχευσης, την ανοιχτή απεργοσπασία του κυβερνητικού και
εργοδοτικού συνδικαλισµού, τα ψέµατα και τις συκοφαντίες
ενάντια στο ΠΑΜΕ. Έδωσαν µια µαζική µεγαλειώδη απάντηση
στην αντεργατική πολιτική, επαναλαµβάνοντας ότι η Εργατική
Τάξη και γενικότερα τα λαUκά στρώµατα απορρίπτουν τα µέτρα
και την αισχρή προπαγάνδα που τα συνοδεύει. Μεγαλύτερη από
κάθε άλλη φορά ήταν η απεργιακή διαδήλωση και στο πρώτο λι-

µάνι της χώρας. Η πλατεία του ηλεκτρικού σταθµού όπου είχε
καθοριστεί η απεργιακή συγκέντρωση, αποδείχθηκε αυτή τη
φορά πολύ µικρή. ∆εν κατάφερε να χωρέσει όλον αυτό τον
κόσµο που κατέφτανε από κάθε εργατογειτονιά της Πειραιώτι-
κης περιφέρειας. Τα στιγµιότυπα που καταγράφηκαν ήταν µο-
ναδικά:  

* Οι εργάτες της σοκολατοβιοµηχανίας «ΙΟΝ» για πρώτη φορά
ύψωσαν το ανάστηµά τους στην εργοδοσία και έσπασαν το
γκέτο, έκλεισαν το εργοστάσιο και κατέβηκαν στη διαδήλωση. 

* Το εργοστάσιο της «ΠΙΤΣΟΣ» επίσης για πρώτη φορά
έµεινε κλειστό. Οι εργάτες, κόντρα στην ανοιχτή απεργοσπα-
σία από την πλειοψηφία ΠΑΣΚΕ, ∆ΑΚΕ της διοίκησης του σω-
µατείου τους και έχοντας στο πλευρό τους τις απεργιακές
φρουρές του ΠΑΜΕ, απείργησαν καθολικά. 

* Οι εργάτριες της µεταλλουργικής επιχείρησης «ΝΤΟ-
ΜΟΥΣ», τσαλαπατώντας τροµοκρατία και απειλές, κατέβηκαν
συγκροτηµένα στην απεργιακή συγκέντρωση. 

* Οι εµποροVπαλλήλισσες του σούπερ µάρκετ της αλυσί-
δας «ΑΤΛΑΝΤΙΚ» στη λεωφόρο Αθηνών κατέβασαν τα ρολά και
πήραν τη δική τους θέση στα απεργιακά µπλοκ. 

Το σκηνικό του ξεσηκωµού συµπλήρωναν τα κλειστά κατα-
στήµατα σε όλους τους κεντρικούς εµπορικούς δρόµους της
πόλης. 

Την απεργιακή συγκέντρωση χαιρέτισε ο Ηλ. Πατίδης,
µέλος της Πανελλαδικής Γραµµατείας του ΠΑΜΕ Εκπαιδευτι-
κών και αντιπρόεδρος της ΕΛΜΕ Πειραιά, ενώ κεντρικός οµιλη-
τής της συγκέντρωσης ήταν ο πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ Σάββας
Τσιµπόγλου.

Η πορεία ήταν ένα τεράστιο ανθρώπινο ποτάµι, που περι-
φρουρηµένα, οργανωµένα κατέληξε στο λιµάνι µε συνθήµατα:
«Νόµος είναι το δίκιο του εργάτη και όχι τα κέρδη του κεφα-
λαιοκράτη», αλλά και το σύνθηµα του αγωνιστικού ξεσηκωµού:
«Εµπρός λαέ µη σκύβεις το κεφάλι τώρα µε το ΠΑΜΕ, αντί-
σταση και πάλη». 

Σε «νούµερο ένα» κίνδυνο
για την εργατική τάξη

της χώρας εξελίσσεται η
ανεργία, σύµφωνα µε την
επίσηµη καταγραφή του
ΟΑΕ∆, καθώς οι άνεργοι
έφτασαν τους 734.509 (!) το
Μάρτη του 2010, από
766.159 τον Φλεβάρη και
767.602 τον Γενάρη.

Από το σύνολο των
ανέργων, οι µακροχρόνια
άνεργοι (πάνω από 12
µήνες) φτάνουν τους
529.805, ενώ µόλις το 1/3
από τους ανέργους επιδο-
τείται µε το πενιχρό επί-
δοµα ανεργίας (454 ευρώ). 

Ίδια και χειρότερη πα-
ραµένει η κατάσταση για
τους ναυτεργάτες, όπου
σύµφωνα µε τα χαλκευ-
µένα στοιχεία του ΓΕΝΕ οι
άνεργοι τον Μάρτη ήταν
2.560, τον Φλεβάρη 2.569
και τον Γενάρη 2.620, από
τους οποίους οι περισσό-
τεροι στερούνται το επί-
δοµα ντροπής (τους), που

παραµένει χαµηλότερο
ακόµα και από το πενιχρό
ποσό που χορηγεί ο
ΟΑΕ∆.

Την ίδια στιγµή και ενώ η
ανεργία παίρνει εκρηκτικές
διαστάσεις και οι χιλιάδες
άνεργοι υποφέρουν, η κυ-
βέρνηση σπρώχνει εκατοµ-
µύρια ευρώ στις τσέπες των
µεγαλοεπιχειρηµατιών και
των εφοπλιστών, υλοποιώ-
ντας προγράµµατα απαλλα-
γής τους από ασφαλιστικές
εισφορές, στο όνοµα της
ενίσχυσης της απασχόλη-
σης!

Απέναντι σε αυτήν την
τραγική κατάσταση, τα τα-
ξικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ και
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ καλούν τους
ναυτεργάτες να πλαισιώ-
σουν την Επιτροπή Ανέρ-
γων Ναυτεργατών και µε
τον αγώνα τους να επιβά-
λουν τη λήψη εδώ και τώρα
µέτρων ουσιαστικής προ-
στασίας των ανέργων.

Οργανωµένο σχέδιο προβο-
κάτσιας, µε τη συµµετοχή

οµάδας φασιστοειδών, χρυσαυγι-
τών και άλλων που ανήκουν σε
όµορους χώρους εκτυλίχθηκε το
µεσηµέρι 5 Μάη στην πλατεία Συ-
ντάγµατος, µε ξεκάθαρο στόχο να
συκοφαντηθούν η µεγαλειώδης
συγκέντρωση του ΠΑΜΕ και το
ΚΚΕ καθώς και οι εργατικοί - λαs-
κοί αγώνες.

Σχέδιο, που δεν άργησε να ξε-
µπροστιαστεί µε τη συκοφαντία
που εξαπέλυσε ο πρόεδρος του
ΛΑ.Ο.Σ. κατά του ΚΚΕ, λίγη ώρα
αργότερα, στη διάρκεια έκτακτης
συνεδρίασης της Βουλής, όταν
ισχυρίστηκε πως το ΚΚΕ κάλεσε
τους διαδηλωτές να εισβάλουν στη
Βουλή και να την κάψουν. 

Το σκηνικό που είχαν στήσει
ήταν µελετηµένο. Όµως, δεν τους
βγήκε. Και δεν τους βγήκε ακριβώς
γιατί η περιφρούρηση της µεγαλει-
ώδους διαδήλωσης του ΠΑΜΕ
απέκρουσε µε αποτελεσµατικότητα
όλα αυτά τα στοιχεία.  

Γύρω στις 12.30, και ενώ η πο-
ρεία του ΠΑΜΕ είχε ήδη ξεκινήσει
να περνά µπροστά από το µνηµείο,
οµάδες «αγανακτισµένων», που
αποδείχτηκε ότι ήταν χρυσαυγίτες
και µεµονωµένα πρόσωπα - προ-
φανώς κάποιου όµορου χώρου -
άρχισαν να φωνάζουν «αθώα» συν-
θήµατα, του τύπου «κλέφτες - κλέ-
φτες». Εκείνη τη στιγµή, οµάδα
προβοκατόρων, που είχαν πάρει
δυο - τρεις σηµαίες του ΠΑΜΕ,
επιχείρησαν (συνεχίζοντας και
εντείνοντας τα συνθήµατα), µε χει-

ρονοµίες, να παρασύρουν διαδη-
λωτές σε έκτροπα, ώστε να συκο-
φαντηθούν το ΠΑΜΕ και το ΚΚΕ. 

Αµέσως, αφού ήταν φως - φα-

νάρι ότι η προσπάθεια της άθλιας
προβοκάτσιας ήταν σε εξέλιξη, πα-
ρενέβησαν οµάδες περιφρούρησης
του ΠΑΜΕ, που τοποθετήθηκαν
ανάµεσα στις σκοπιές των ευζώνων
και στους προβοκάτορες. Αµέσως
µετά δέκα συγκεκριµένοι άνθρω-
ποι, που ξεχώριζαν σαν τη «µύγα
µες στο γάλα», άρχισαν να τραγου-
δάνε τον εθνικό ύµνο! Κάποιοι φο-
ρούσαν ελληνικές σηµαίες και ένας
άλλος κρατούσε µια µαύρη σηµαία.
Μια άλλη οµάδα προβοκατόρων,
που επίσης ξεχώριζε, λίγο πιο
πίσω, άρχισε να φωνάζει συνθή-
µατα του τύπου «Να καεί - να καεί
το µπ..... η Βουλή».                     

Η περιφρούρηση της διαδήλω-
σης, που βρισκόταν στο χώρο, απο-
µόνωσε τα στοιχεία και πήρε πίσω
τις σηµαίες που κρατούσαν ενώ
στελέχη του ΚΚΕ βγάζουν από το
κύριο σώµα της διαδήλωσης στοι-
χεία που προσπαθούν να παρει-
σφρήσουν. Οι προβοκάτορες
αποµονώνονται. Τα σχέδιά τους
δεν περνούν ούτε τώρα.

Στη συνέχεια οι ίδιοι άνθρωποι
επιχείρησαν να στρέψουν τον
κόσµο ενάντια στην περιφρούρηση,
φωνάζοντας προς την οµάδα της
περιφρούρησης πως «προστατεύ-
ετε τη Βουλή», «τους φυλάτε» και
άλλα τέτοια. Και αυτή η απόπειρα
απέτυχε παταγωδώς. 

∆έκα λεπτά απ’ την ώρα που
πέρασε και το τελευταίο µπλοκ της
πορείας του ΠΑΜΕ, το Συνδικάτο
Οικοδόµων Αθήνας, απ’ το µνηµείο
του Άγνωστου Στρατιώτη άρχισαν
τα πρώτα επεισόδια... Οι προβοκά-
τορες προσπάθησαν να µπουν στη
Βουλή και τότε έγινε η πρώτη ρίψη
χηµικών και κρότου - λάµψης από
τα ΜΑΤ. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της πο-
ρείας του ΠΑΜΕ, που περνούσε
επί µία ώρα µπροστά από τον
Άγνωστο Στρατιώτη, δεν έγινε το
παραµικρό επεισόδιο. Αυτό τα λέει
όλα! Η προβοκάτσιά τους απένα-
ντι στο ΠΑΜΕ και στο ΚΚΕ δεν
πέρασε. Και καµία αντίστοιχη στο
µέλλον δεν πρόκειται να περάσει!

Υπάρχει κέντρο και σχέδιο
που καθοδηγεί τους προβο-

κάτορες και οργανώνει τις
προβοκάτσιες. Κυβέρνηση,
κόµµατα της ολιγαρχίας,
αστικά ΜΜΕ, κρατικοί και πα-
ρακρατικοί µηχανισµοί. Το ερ-
γατικό, λαsκό κίνηµα είναι ο
στόχος τους. Χαρακτηριστικά
γεγονότα που επιβεβαιώνουν
τον τρόπο, τα µέσα που χρησι-
µοποιούν και τον στόχο που
έχουν. 

Αυτοαποκαλύπτονται µε
το «Ζενίθ» και τις εκδηλώσεις
παρωδίας που οργανώθηκαν
στη Ρόδο. 

Ενώ το ΠΑΜΕ και το ΚΚΕ

αλλά και η ΠΝΟ δεν είχαν
προαναγγείλει κινητοποιήσεις
για τον αποκλεισµό του
«Ζενίθ» στη Ρόδο, αυτές οι δυ-
νάµεις επέµεναν να αναπαρά-
γουν µια ψευδή είδηση για να
στήσουν ένα θέατρο γελοιότη-
τας µε τον νοµάρχη τον δή-
µαρχο, µε «φολκλόρ»
περιεχόµενο για να υποδε-
χθούν το «Ζενίθ» µε λουλού-
δια, τοπικά παστέλια κ.α.
ευτράπελα. 

Έχουν γραφτεί πολλές
κωµικές - σατιρικές ταινίες
πάνω στα πάθη και τα λάθη,
που έχει γνωρίσει αυτός ο
τόπος. 

Οι τρεις νέοι που βρήκαν οι-
κτρό θάνατο στην τράπεζα

«Μαρφίν», 5 του Μάη, είναι θύ-
µατα των προβοκατόρων αλλά
και της εργοδοσίας που τους είχε
κλειδωµένους µέσα στην τρά-
πεζα.

Ο θάνατός τους δεν είναι τυ-
χαίος ούτε απρόβλεπτος, όσο για
το αν η δολοφονία είχε σχεδια-
στεί , δεν ξέρουµε αν θα απαντη-
θεί ποτέ.

Το «περίεργο» είναι ότι οι
αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες και
αρχές, κάνουν ότι δεν γνωρίζουν
τους δολοφόνους προβοκάτορες,
παρότι πρόκειται για «γνωστούς
– άγνωστους», που  δρουν επί
δεκαετίες στις ίδιες και αναµενό-
µενες χρονικές συγκυρίες, στους
ίδιους και καλά παρακολουθού-
µενους χώρους, µε τον ίδιο, σχε-
δόν, τρόπο, µε τα ίδια, πάντα,
µέσα και εφόδια.

Εκείνο που πρέπει να προσε-
χτεί ιδιαίτερα και να ευαισθητο-
ποιήσει ανάλογα όλη τη
δηµοκρατική κοινωνία είναι η
προβοκατόρικη δράση του
ΛΑ.Ο.Σ. και µάλιστα εντός Βου-
λής. 

Γιατί, ας µην ξεχνάµε: Η να-
ζιστική προβοκάτσια στο «Ράιχ-
σταγκ» µπορεί να στόχευε στους
κοµµουνιστές, αλλά έπληξε και
όλους τους άλλους...

ΟΟρργγααννωωµµέέννηη  ππρροοββοοκκάάττσσιιαα  
κκααττάά  ττοουυ  ΠΠΑΑΜΜΕΕ  κκααιι  ττοουυ  ΚΚΚΚΕΕ  

Κόντρα στον εφιάλτη 
της ανεργίας

Μετά την επιτυχηµένη
48ωρη απεργία 13-14

Μάη οι ναυτεργάτες των Ρ/Κ
- Ν/Γ κλιµακώνοντας τον
αγώνα τους σε διευρυµένο δι-
οικητικό συµβούλιο της
ΠΕΠΡΝ αποφάσισαν τη συµ-
µετοχή  στην πανελλαδική
24ωρη απεργία στις 20
ΜαBου, που έγινε µε απόλυτη
επιτυχία.

Αποφασίστηκε επίσης η
περαιτέρω κλιµάκωση των κι-
νητοποιήσεων µε πολύµορ-
φους αγώνες βλέποντας την
αδιαλλαξία των εργοδοτών. 

Η συµπεριφορά ορισµέ-
νων επιχειρηµατιών προκαλεί
την έντονη αγανάκτηση των
εργαζοµένων µε το να περι-
κόπτουν αφενός στις απερ-
γίες τα µεροκάµατά τους,
αφετέρου χρεώνοντάς τους
(παράνοµα) τις εργοδοτικές
κρατήσεις ναυτολογίου και το
εξωφρενικότερο όλων, είναι
ότι αφαιρούν τα µεροκάµατα
µε βάση του ηµεροµισθίου
που προβλέπεται από την
Σ.Σ.Ε.  ενώ ποτέ δεν πλήρω-
σαν βάση αυτής.

Ένας εκ των εργοδοτών
αποδίδει απ’ την αρχή του
έτους στους εργαζοµένους
του, ποσοστό αύξησης µεγα-
λύτερο απ’ αυτό  που διεκδι-

κούµε. Άρα αποδεικνύεται
ότι οι υπόλοιποι δεν είναι ότι
δεν µπορούν αλλά ότι δεν θέ-
λουν. 

Κατά την διάρκεια της
απεργίας ακυρώνεται το επι-
κουρικό ρυµουλκό. Φροντί-
στε εγκαίρως να µας στέλνετε
την λίστα µε τα ρυµουλκά
ασφαλείας στο e-mail µας,
διαφορετικά θα ενηµερώ-
σουµε τα πληρώµατα ότι απο-
σύρονται τα ρυµουλκά
επιφυλακής, τονίζει σe επι-
στολή της η ΠΕΠΡΝ και προ-
σθέτει:

Είµαστε ενάντια στις αλ-
λαγές που προωθεί η κυβέρ-
νηση στα κοινωνικά και
ασφαλιστικά δικαιώµατα.
Επιβάλλεται η διατήρηση
της αυτονοµίας και αυτοτέ-
λειας του ασφαλιστικού
φορέα (ΝΑΤ) των Ελλήνων
ναυτεργατών.

∆ιαφωνούµε κάθετα και
θα µας βρείτε απέναντι για
την ληστρική επιδροµή στο
εφάπαξ των αξιωµατικών
που έχουν στο παρελθόν ναυ-
τολογηθεί σε θέση πληρώµα-
τος.

Συνεχίζουµε να αγωνιζό-
µαστε για την υπογραφή της
Συλλογικής Σύµβασης 2010. 


