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

Οι ναυτεργάτες, οι εργαζόµενοι, οι δυνά-
µεις του ΠΑΜΕ µε συνέπεια λόγων και

έργων, έδωσαν και πριν και µετά τα νέα
αντιλαZκά µέτρα, σηµαντικούς απεργιακούς
αγώνες, µε ορόσηµο την απεργία στις  17
∆εκέµβρη 2009, ενάντια στη γενικευµένη
α ν τ ι λ α Z κ ή
επίθεση που
δέχονται στα
δ ι κ α ι ώ µ α τ α
τους οι εργαζό-
µενοι, µε ταφό-
πλακα στα
εργασιακά και
κ ο ι ν ω ν ι κ ο α -
σφαλιστικά δι-
καιώµατα µας,
το µνηµόνιο (ν.
3845/2010) που
συνυπέγραψαν
κυβέρνηση –
Ε υ ρ ω π α Z κ ή
Ένωση –
ΕυρωπαZκή Κε-
ντρική Τρά-
πεζα – ∆.Ν.Τ, το ψήφισε το ΛΑΟΣ και
στηρίζουν την ουσία αυτής της πολιτικής της
ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου η Ν∆, οι
δυνάµεις του οπορτουνισµού του ΣΥΝ/ΣΥ-
ΡΙΖΑ και οι δυνάµεις του κυβερνητικού - ερ-
γοδοτικού συνδικαλισµού. Ολόκληρος ο
µηχανισµός στήριξης της αστικής τάξης, πολι-
τικές και συνδικαλιστικές δυνάµεις του Ευρω-
µονόδροµου, Μ.Μ.Ε., ιµπεριαλιστικά κέντρα
έχουν τεθεί σε εντεταλµένη αποστολή για την
χειραγώγηση της εργατικής τάξης, να αποδε-
χθεί ως «εθνικά αναγκαίο» τις ανατροπές στο
σύνολο των δικαιωµάτων µας για την µείωση
της τιµής της εργατικής δύναµης και την δια-
τήρηση και αύξηση των κερδών του κεφα-
λαίου.

Η σφοδρή επίθεση που εκδηλώνεται σε
βάρος των ναυτεργατών, να βγαίνουν παρά-
νοµες και καταχρηστικές οι απεργιακές κινη-
τοποιήσεις τους, να χρησιµοποιούνται

κατασταλτικοί µηχανισµοί όταν ταυτόχρονα
απεργεί το σύνολο των εργαζοµένων σε δηµό-
σιο και ιδιωτικό τοµέα, είναι αποτέλεσµα επι-
βολής  του σκληρού πυρήνα του κεφαλαίου,
του εφοπλιστικού που κατέχει  κυρίαρχη θέση
στη χώρα µας και διεθνώς, πρωτοστατεί για να

αφανίσει ολοσχερώς τους
ναυτεργάτες µε συγκροτη-

µένα δικαιώµατα από όλες τις κατηγορίες
πλοίων, να επιβάλει de facto και de jure συνο-
λικά την ελευθερία δράσης του κεφαλαίου. 

Απελευθέρωση της δράσης του κεφαλαίου
µε την πολιτική της ανταγωνιστικότητας και
κερδοφορίας του, σηµαίνει κατάργηση της
συνδικαλιστικής οργάνωσης, των Συλλογικών
Συµβάσεων Εργασίας, της κοινωνικής ασφά-
λισης, οι αλλαγές που συντελούνται στην ναυ-
τιλία κυοφορούνται επί σειρά ετών,
κορυφώνονται αυτή την περίοδο της  καπιτα-
λιστικής κρίσης, συνδέονται άρρηκτα µε το αυ-
ξηµένο ειδικό βάρος και στρατηγικής
σηµασίας που έχει ο κλάδος της ναυτιλίας  µε
τα κυριαρχικά δικαιώµατα της χώρας µας, ως
προέκταση της επικράτειας και τις γεωστρα-
τηγικές επιλογές της άρχουσας τάξης στους
ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς. 

Η ποντοπόρος ναυτιλία αποτελεί το 4ο

όπλο στα ιµπεριαλιστικά σχέδια του ΝΑΤΟ,
και οι συνθήκες γαλέρας που έχουν διαµορ-
φωθεί µε την εφαρµογή  του νόµου 2687/53
και του όρου 8 των εγκριτικών πράξεων, αντί-
στοιχα θέλουν να τις διαµορφώσουν και στις
υπόλοιπες κατηγορίες πλοίων µε την άρση
του cabotage.

Με το ίδιο νοµοθετικό ∆ιάταγµα «περί ει-
σαγωγής και προστασίας κεφαλαίων και επεν-
δύσεων στη χώρα µας», και τις µετέπειτα
νοµοθετικές ρυθµίσεις στην ίδια κατεύθυνση
µε τις 59 φοροαπαλλαγές, µετατρέπει την Ελ-
λάδα για τους εφοπλιστές σε «παράδεισο»
ασυδοσίας, αφού τους εξασφαλίζει ένα αποι-
κιοκρατικό καθεστώς. Αυτό το νοµοθετικό κα-
θεστώς λειτουργεί κατά παρέκκλιση του
ελληνικού Συντάγµατος και των ∆ιεθνών Συµ-
βάσεων, θεµελιώνει την άνιση αµοιβή για ίση
εργασία και το δουλεµπόριο σε βάρος των
ναυτεργατών. 

Προβλέπει ρητά και κατηγορηµατικά ότι ο
αλλοδαπός ναυτεργάτης που ναυτολογείται σε
ποντοπόρο πλοίο µε ελληνική σηµαία, πληρώ-
νεται µε βάση το ιδιωτικό συµφωνητικό που
έχει υπογράψει µε το ναυτικό πράκτορα - δου-
λέµπορα του και όχι σύµφωνα µε τις Συλλογι-
κές Συµβάσεις Εργασίας που έχουν οι
Έλληνες ναυτεργάτες. Αυτό σηµαίνει µισθοί
πιο κάτω και από τα 530 δολάρια που καθορί-
ζει ως βασικό ο ∆ιεθνής Οργανισµός Εργα-
σίας (ILO), συνθήκες εργασίας γαλέρας,
εξαντλητικά ωράρια, υπονόµευση στο βωµό
της εφοπλιστικής κερδοφορίας ακόµα και την
προστασία της ανθρώπινης ζωής στα πλοία.

Οι εφοπλιστόδουλες µέχρι σήµερα κυβερ-
νήσεις,  µε τις 11 εγκριτικές πράξεις από το

1980 στην ποντοπόρο ναυτιλία, για  να δικαι-
ολογήσουν το καθεστώς της ασυδοσίας και
των προνοµίων των εφοπλιστών, όπως σήµερα
που αγωνιούν για την πλήρη και άµεση εφαρ-
µογή του cabotage, ισχυρίζονται, ότι «προνό-
µια προς τους εφοπλιστές, σηµαίνει  πλοία
στην ελληνική σηµαία, άρα πολλές θέσεις ερ-
γασίας  για τους Έλληνες ναυτεργάτες».

Τα αποτελέσµατα αυτής της διαχρονικής
αντιναυτεργατικής πολιτική  είναι από το 1981
τα πλοία υπό ελληνική σηµαία στην ποντοπόρο
ναυτιλία ήταν 3.710, το 2009 είναι 740, ενω
αντίστοιχα συνολικά οι θέσεις εργασίας από
85.000 το 1981 είναι σήµερα 19.000 !!!

Ανάλογες και οι σοβαρές συνέπειες που
έχουν διαµορφωθεί στην κρουαζιέρα και
ακτοπλο9α αποτέλεσµα της σταδιακής άρσης
του καµποτάζ και το πόσο τραγική θα είναι η
συνέχεια:

Οι ελάχιστοι ναυτεργάτες µε συγκροτη-
µένα δικαιώµατα που είναι ναυτολογηµένοι
στα κρουαζιερόπλοια µε ελληνική σηµαία, µε
τον ν.3409/2005 τους παρακρατούν οι εφο-
πλιστές τις ασφαλιστικές εισφορές ενώ στο
ΝΑΤ δεν αποδίδουν τίποτα.

Μετατράπηκε σε πολυτελή κρουαζιέρα το
κόστος για ένα ακτοπλοZκό ταξίδι, που είναι
ζωτικής ανάγκης για τους κατοίκους των νη-
σιών, εκτινάσσοντας από το 2001 ως και
φέτος τις τιµές των εισιτηρίων σε ποσοστά
που ξεπερνούν το 400%! Μετατρέποντας
ταυτόχρονα σε «άπιαστο όνειρο» και κάθε δυ-
νατότητα της εργατικής λαZκής οικογένειας
στην ξεκούραση.

Η κυβέρνηση της Ν∆ το 2006 ενισχύοντας
τον επαίσχυντο νόµο του ΠΑΣΟΚ κατάργησε
ακόµα και την 35ετία στο όριο ηλικίας των
ακτοπλοZκών πλοίων, δηλαδή όλα τα υπερή-
λικα σαπάκια εν πλω και «όποιον πάρει ο
χάρος»...

Οι εφοπλιστές έχουν επιδοθεί σε όργιο αυ-
θαιρεσιών, κουρελιάζοντας τις Συλλογικές
Συµβάσεις Εργασίας των ναυτεργατών, επι-
βάλλοντας εργασιακές συνθήκες γαλέρας,
φτάνοντας ακόµα και στο σηµείο να αµφι-
σβητούν και το αυτονόητο δικαίωµά τους να
παίρνουν τους µισθούς τους.

Έφτασαν να ακινητοποιούν, χωρίς να λο-
γοδοτούν, τα πλοία τη χειµερινή περίοδο κα-
ταδικάζοντας τους κατοίκους των νησιών
στον εφιάλτη της αποµόνωσης, να οδηγούν
στην ανεργία χιλιάδες ναυτεργάτες.

(Συνέχεια στη σελ. 2)

Η ΣΦΟ∆ΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ από την  κυβέρνηση, το κεφάλαιο 
και τους υπηρέτες τους ενάντια
στο ταξικό εργατικό κίνηµα

και οι ΑΓΩΝΕΣ των ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ

ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΛΑHΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΠΛΟΙΑ - ΛΙΜΑΝΙΑ - ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ

Σε µαζική συγκέντρωση που
διοργάνωσε η ΚΟ Πειραιά

του ΚΚΕ στο Πέραµα, µε θέµα
τις θέσεις του ΚΚΕ για τη Ναυ-
τιλία, τα Λιµάνια και τη Ναυπη-
γική Βιοµηχανία, µίλησε 30
Ιούνη, ο ναυτεργάτης βουλευ-
τής και µέλος του ΠΓ της ΚΕ
του κόµµατος Γιώργος Μαρί-
νος, ο οποίος µεταξύ  άλλων
σηµείωσε:

Τι γίνεται στη Ναυτιλία; Οι
Ναυτεργάτες ζούνε µια πολύ
σκληρή ζωή, παράγουν τον
πλούτο τον οποίο καρπώνονται
οι εφοπλιστές που έχουν στα
χέρια τους τα
καράβια. Αυτοί
κ ε ρ δ ί ζ ο υ ν .
Έχουν αµύθη-
τες περιουσίες,
δισεκατοµµύ-
ρια δολάρια
και χρυσό στα
θησαυροφυλά-
κιά τους.

Τα µεγάλα
πλοία που έχουν στα χέρια
τους οι Έλληνες εφοπλιστές
έφτασαν το 2010 τα 3.996, µε
µεταφορική ικανότητα εκατοµ-
µυρίων τόνων. Κτίζουν καρά-
βια, αγοράζουν από δεύτερο
χέρι, βρίσκονται στις πρώτες
θέσεις της παγκόσµιας ναυτι-
λίας. Απολαµβάνουν προκλη-
τικά προνόµια που τους
παρέχουν όλα τα χρόνια οι
αστικές κυβερνήσεις, στο
όνοµα της ανταγωνιστικότητας

και της κερδοφορίας.
Φοροαπαλλαγές, µειώσεις

στις οργανικές συνθέσεις,
εντατικοποίηση της δουλειάς,
αύξηση του βαθµού εκµετάλ-
λευσης. Τα µεγαθήρια της
ΑκτοπλοHας γεµίζουν το λιµάνι
του Πειραιά και τα άλλα λιµά-
νια. Οι µεγάλοι µονοπωλιακοί
όµιλοι ανταγωνίζονται για το
µοίρασµα της αγοράς, γίνονται
συνεχώς και πιο επιθετικοί.

Τα αποτελέσµατα της καπι-
ταλιστικής ανάπτυξης είναι
οδυνηρά για τους ναυτεργά-
τες. 

∆ραµατική συρρίκνωση των
θέσεων εργασίας, ανεργία και
ανασφάλεια. Χαµηλοί βασικοί
µισθοί και κατώτερες συντά-
ξεις. Εντατικοποίηση της δου-
λειάς. 

Ληστεία του ΝΑΤ από τους
εφοπλιστές και τις αστικές κυ-
βερνήσεις που προκάλεσαν έλ-
λειµµα που ξεπερνάει το 1,2
δισεκατοµµύρια ευρώ. 

(Συνέχεια στη σελ. 5)

Εικοσιτρείς µέρες και νύχτες - από τις 8 Ιούνη µέχρι τις 1 Ιούλη
- οι ναυτεργάτες µε την υποδειγµατική οργάνωση, αλλά και

µε τη µεγάλη αλληλεγγύη των εργαζόµενων και των µικροµε-
σαίων αγροτών της Κορίνθου και των γύρω νοµών που ανταπο-
κρίθηκαν στο κάλεσµα του ΠΑΜΕ, όρθωσαν το ανάστηµά τους
µπροστά στους καταπέλτες των δύο πλοίων-κάτεργων ROPAX I
και ROPAX IΙ, ενάντια στην εφοπλιστική ασυδοσία και της πολι-
τικής των ΠΑΣΟΚ - Ν∆ - Ευρωπαyκής Ένωσης που την «φουντώ-
νει».

Πρόκειται για καθαρή περίπτωση πειρατείας καθώς τα δύο
συγκεκριµένα πλοία που φέρουν Αγγλική σηµαία, ανήκουν στην
Ιταλική εταιρεία «V-SHIPS», µε έδρα το Μονακό και τεχνική δια-
χείριση στην Ελλάδα, και εκτελούν το τακτικό δροµολόγιο Κό-
ρινθος - Ραβένα Ιταλίας µε πληρώµατα 33 και 29 ναυτεργάτες
αντίστοιχα, όλοι Ρουµάνοι, ανασφάλιστοι και χαµηλόµισθοι, που
δουλεύουν κάτω από το καθεστώς της βίας και τροµοκρατίας
του εφοπλιστή και των δουλεµπορικών πρακτορείων που τους
διακινούν. 

Σύµφωνα µε το Π∆ 177/74 στα πλοία αυτά θα έπρεπε να είναι
ναυτολογηµένοι από 48 ναυτεργάτες! ενώ παραβιάζεται πλήρως
και η ∆ιεθνής Σύµβαση 180 που αφορά στην οργάνωση του χρό-
νου εργασίας και στα πλοία. ∆ηλαδή, αυτοί οι ναυτεργάτες για
να έχουν τα δύο πλοία «εν κινήσει» θα πρέπει να δουλεύουν µέχρι
εξάντλησης. Επίσης, όπως διαπιστώθηκε, τα δύο παραπάνω
πλοία εκτός από οχήµατα µεταφέρουν και επιβάτες, καθώς
έχουν από 170 κλίνες το καθένα και γι’ αυτό εκτός από εργα-
σιακά κάτεργα αποτελούν πλωτές βόµβες για την ασφάλεια της
ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

Αυτού του τύπου τα πλοία επιδιώκουν να «νοµιµοποιήσουν»
και να κάνουν καθεστώς κυβέρνηση, τσιράκια και ΜΜΕ των εφο-
πλιστών, καλώντας την κυβέρνηση να παρέµβει κατασταλτικά
Όλο αυτό το σινάφι επιτίθεται µε συκοφαντίες και ψέµατα στον
αγώνα των ναυτεργατών, για να µπορούν οι εφοπλιστές να απα-
σχολούν ανενόχλητοι ανασφάλιστους ναυτεργάτες, χωρίς συ-
γκροτηµένα εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώµατα, για να
κερδίζει περισσότερα το εφοπλιστικό κεφάλαιο.

Αξίζει να σηµειωθεί η θετική ανταπόκριση των Ρουµάνων ναυ-
τεργατών από τα δύο πλοία-κάτεργα, όταν την Τρίτη 15 Ιούνη τα
ταξικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΣ-ΝΑΤ τους µοίρα-
σαν ανακοίνωση µεταφρασµένη στα Ρουµάνικα.

(Συνέχεια στη σελ. 2)

Ναυτεργατικό µπλόκο στα 
γκέτο ROPAX I - ROPAX IΙ

∆εν υπάρχουν άπαρτα
φρούρια για τους αγωνιστές

Από τα νέα µέτρα για το ασφαλι-
στικό και το εργασιακό δεν ξεφεύγει κα-
νένας εργαζόµενος ή συνταξιούχος, πολύ
δε περισσότερο δεν εξαιρείται κανένας
κλάδος ούτε, βέβαια, οι ναυτεργάτες. 

* Με το άρθρο 2 κόβονται µόνιµα το
Επίδοµα Αδείας και τα ∆ώρα Χριστουγέν-
νων - Πάσχα από τις συντάξεις.

* Με το άρθρο 15 το κράτος δεν καλύ-
πτει κανένα έλλειµµα του επικουρικού
(ΚΕΑΝ).

* Με το άρθρο 27 το ΝΑΤ εντάσσεται
στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και διέπεται από την νοµο-
θεσία που ισχύει γι’ αυτό.

* Με το άρθρο 31 ο Οίκος Ναύτου
εντάσσεται και λειτουργεί στα πλαίσια
του ΕΣΥ.

* Με το άρθρο 38 από 1-8-10 επιβάλ-
λονται κρατήσεις 3 - 10% στις συντάξεις
άνω των 1.400Ε (ΛΑΦΚΑ).

Επίσης σύµφωνα µε το µνηµόνιο ν.
3845/10:   Από 1-1-11 κανένας ασφαλι-
σµένος δεν θα βγαίνει στη σύνταξη πριν
τα 60 χρόνια, παγώνουν οι συντάξεις
τουλάχιστον µέχρι το 2013.

Με ηχηρό το σύνθηµα από τα χείλη
των µελών της ΚΝΕ «ούτε σε ξερο-

νήσια ούτε σε φυλακές, ποτέ τους δε
λυγίσανε οι κοµµουνιστές» πραγµατο-
ποιήθηκε το Σάββατο, 12 Ιούνη 2010,
στον κατάµεστο από κόσµο χώρο του
Μουσείου της Μακρονήσου, η εκδήλωση
τιµής και µνήµης στους αγωνιστές των

Στρατιωτικών
Φυλακών Αθη-
νών - Μακρονή-
σου (ΣΦΑ) και
στον ήρωα
ν α υ τ ε ρ γ ά τ η
∆ηµήτρη Τα-
τάκη. Τον αγω-
ν ι σ τ ή
καπετάνιο που
δολοφονήθηκε
στο κολαστή-
ριο της Μακρο-
νήσου από την
αστική τάξη και
τα όργανά της,
που παρά τα
βασανιστήρια
δεν µπόρεσαν
να τον λυγί-
σουν.

Την εκδή-
λωση συνδιορ-
γάνωσαν η

Πανελλήνια Ένωση Κρατουµένων Αγω-
νιστών Μακρονήσου (ΠΕΚΑΜ), τα τα-
ξικά ναυτεργατικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ -
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ και η Πανελλήνια Ένωση
Συνταξιούχων ΝΑΤ.

(Συνέχεια στις σελίδες 3 – 4)
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«ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ»

ΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΝ
ΜΗΝΙΑΙΑ

ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Ιδιοκτησία του Συλλόγου 
Ναυτεργατικής

Συνδικαλιστικής Κίνησης

ΣΥΝΤΑΣΕΤΑΙ 
ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

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

Από τη σύνταξη 
γίνεται γνωστό ότι 

η ύλη του παρόντος
φύλλου έκλεισε 

στις 10/7/10

ΝΝέέοο  εεφφοοππλλιισσττιικκόό  έέγγκκλληηµµαα

Ένα ακόµα σοβαρό
ναυτεργατικό «ατύχηµα» έγινε 02-
06-10 στο Ε/Γ πλοίο
«ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ» στο λιµάνι των
Κυθήρων, όπου κατά την καθαίρεση
σωστικής βάρκας του πλοίου, που
γινόταν στα πλαίσια γυµνασίου..
τραυµατίστηκε πολύ σοβαρά στο
κεφάλι ο 51χρονος λοστρόµος του
πλοίου, Γιάννης Σταθάκης. Λόγω της
σοβαρότητας της κατάστασής του
µεταφέρθηκε µε αεροσκάφος του
ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκοµείο,
όπου λίγες µέρες αργότερα άφησε
την τελευταία του πνοή. 

Στο µεταξύ την ίδια µέρα 02-06-
10 σε άµεσο κίνδυνο τέθηκε η ζωή 9
ναυτεργατών, όταν ξέσπασε
πυρκαγιά στο υδροφόρο πλοίο
«∆ΑΦΝΗ» της εταιρείας Υδροδοτική
LTD, στο λιµάνι της Χάλκης.
Πρόκειται για πλοίο υπερήλικο µε
έτος κατασκευής το 1965 (!) και
υποσυντήρητο. Σε αυτούς τους
λόγους οφείλεται, σύµφωνα µε τις
πρώτες εκτιµήσεις και το γεγονός
ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από τον
ηλεκτρολογικό πίνακα του
µηχανοστασίου.

Ναυτεργατικό Ναυτεργατικό 
µπλόκο στα γκέτο µπλόκο στα γκέτο 

ROPAX I - ROPAX IROPAX I - ROPAX IΙΙ
(Συνέχεια από τη σελ. 1)

Παρέµβαση ΚΚΕ στην Ε.Ε.
Την ένταση της εκµετάλλευσης των

ναυτεργατών από τους ναυτιλιακούς µο-
νοπωλιακούς οµίλους, καταγγέλλει η
Ε.Ο. του ΚΚΕ µε Ερώτηση που κατέ-
θεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ναυ-
τεργάτης ευρωβουλευτής Γιώργος
Τούσσας, µε αφορµή τις κινητοποιήσεις
των ναυτεργατών στα πλοία ROPAX 1
και 2 στην Κόρινθο, και ερωτά:

Πώς τοποθετείται η Επιτροπή, σχε-
τικά µε την εκµετάλλευση των ναυτερ-
γατών από την ιδιοκτήτρια των
παραπάνω πλοίων; 

Η εταιρεία αυτή παίρνει κοινοτικές
επιδοτήσεις για τα παραπάνω δροµολό-
για και τα πλοία ROPAΧ 1 - ROPAX 2; 

Καταδικάζει η Επιτροπή αυτήν την
ενέργεια της εταιρείας σε βάρος των
ναυτεργατών;

Στο µεταξύ, µετά από 8 µέρες αγώνα
των ναυτεργατών, από το Υπουργείο Οι-
κονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ-
τιλίας εκδόθηκε δελτίο Τύπου για να
αναφέρει ότι «ανακάλυψε» τα αυτο-
νόητα: «ότι τα πλοία ROPAX I και
ROPAX II δεν είναι RORO, δηλαδή δεν
είναι οχηµαταγωγά, όπως µέχρι τώρα
εµφανίζονταν. Είναι επιβατικά, καθώς
µεταφέρουν πάνω από 12 επιβάτες.»
Όµως, παρά τις διαπιστώσεις, το
Υπ.Οι.Α.Ν. δεν ξεκαθαρίζεται αν θα ικα-
νοποιηθούν τα δίκαια αιτήµατα των ναυ-
τεργατών. 

Αποθρασυµένη, η διαχειρίστρια εται-
ρεία της «Adriatic Lines», απέρριψε
και τις δύο απανωτές προσκλήσεις που
της απηύθυνε το Υπ.Οι.Α.Ν. για δια-
πραγµατευτική συνάντηση, ενώ προ-
κλητικά ο νοµικός της εκπρόσωπος
επιδόθηκε σε νέες δηλώσεις για την
εφαρµογή του «νόµου» και της τάξης,
αξιώνοντας να ενεργοποιηθεί η από-
φαση του δικαστηρίου Πειραιά, που για
λογαριασµό της πολυεθνικής εξέδωσε
εντολή για απαγόρευση της κινητοποίη-
σης.

Υπαναχώρηση της ΠΝΟ 
Το θλιβερό ρόλο της συµβιβασµένης

ηγεσίας της ΠΝΟ, επιβεβαίωσε και η
απόφαση της πλειοψηφίας στην Εκτελε-
στική Επιτροπή, 1 Ιούνη, µε την οποία -
κόντρα στη θέληση των ναυτεργατών -
ανέστειλε τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις
ενάντια στα ανασφάλιστα επιβατηγά
οχηµαταγωγά πλοία ROPAX 1 και 2 στο
λιµάνι της Κορίνθου. Η απόφαση για την
κινητοποίηση είχε παρθεί κάτω από την
αγωνιστική επιµονή των ταξικών σωµα-
τείων ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ και των
ίδιων των ναυτεργατών, οι οποίοι την
επόµενη µέρα 2 Ιούλη επέβαλαν και την
απόφαση για συµµετοχή της ΠΝΟ στην
απεργία 8 Ιούλη. 

Τα σωµατεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝ-
ΣΩΝ ξεκαθαρίζουν ότι οι ταξικές δυνά-
µεις θα συµβάλουν αποφασιστικά στην
προετοιµασία των ναυτεργατών για την
επέκταση και κλιµάκωση των κινητοποι-
ήσεων για:

Ίση αµοιβή για ίση εργασία µε
τους καλύτερους όρους και στην
προκειµένη περίπτωση µε βάση τη
Συλλογική Σύµβαση Εργασίας που
έχουν αποσπάσει οι Ελληνες ναυ-
τεργάτες.

Πληρώµατα ασφαλισµένα στο
ασφαλιστικό ταµείο της χώρας της
οποίας εφαρµόζεται η ΣΣΕ, τα οποία
να έχουν δηµοκρατικά δικαιώµατα
και συνδικαλιστική εκπροσώπηση.

Μαζικό «παρών» έξω από το ΝΑΤ έδωσαν 9 Ιούνη
οι ναυτεργάτες, στην αγωνιστική κινητοποίηση,

που διοργανώνουν τα ταξικά ναυτεργατικά σωµατεία
ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΣ-ΝΑΤ, µαταιώνοντας
την έγκριση από το ∆.Σ. της κλοπής των συντάξεων,
σύµφωνα µε όσα προβλέπει το µνηµόνιο µεταξύ κυ-
βέρνησης και ιµπεριαλιστικών οργανισµών ΕΕ και
∆ΝΤ.

Έξω από την Εµπορική Τράπεζα στην Αγία
Τριάδα του Πειραιά και τον Οίκο Ναύτου βρέθηκε από
τα χαράµατα 25 Ιούνη κλιµάκιο της ΠΕΣ-ΝΑΤ µοιρά-
ζοντας την ανακοίνωση της ∆ιοίκησης, η οποία ανά-
µεσα στα άλλα αναφέρει: 

∆ιαπιστώνουµε ότι από τις συντάξεις µας λείπουν
πολλά χρήµατα, που τα έχουµε ανάγκη και µας τα
έκλεψαν µε «νόµιµο» τρόπο η κυβέρνηση και οι πολι-
τικές δυνάµεις που στηρίζουν αυτή την αντιλαZκή πο-
λιτική, που µας επιφυλάσσει κι άλλα άγρια µέτρα
βαρβαρότητας.

Πρέπει να γίνει καθαρό σε όλους ότι η ανοχή σε
αυτή την πολιτική είναι στην ουσία ενοχή. Οι συνταξι-
ούχοι να πυκνώσουµε τις γραµµές της ΠΕΣ-ΝΑΤ, να
αναδείξουµε παντού τις ταξικές δυνάµεις πλειοψηφικό
ρεύµα, που θα διαµορφώσουν µια καινούργια πραγ-
µατικότητα, όπου τον πρώτο λόγο θάχει η εργατική
τάξη µε τους συµµάχους της. Να φτωχύνουν οι εφο-
πλιστές, οι τραπεζίτες,  όχι οι Ναυτεργάτες και οι ερ-
γαζόµενοι.

Εν τω µεταξύ κατά τη συνάντηση µε τη νέα Πρόε-
δρο του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, κ. Μαρία ∆ίπλα, είχε την
Παρασκευή 11 Ιούνη 2010 αντιπροσωπεία του ∆.Σ. της
ΠΕΣ-ΝΑΤ, κατά την οποία έγινε γνωστό ότι από τα 24
εκατοµµύρια ευρώ, που αναλογούν για κάθε µήνα, το
ΝΑΤ απέδωσε προς τον Ο.Ν. µόνο 12 εκατοµµύρια
Ευρώ για τον µήνα Μάη (!) γεγονός που αποτελεί
πραγµατικό σκάνδαλο, δεδοµένου ότι για το διάστηµα
Γενάρη – Απρίλη το ΝΑΤ δεν απέδωσε προς τον Ο.Ν.
ούτε 1 ευρώ µε αποτέλεσµα να εξανεµισθεί το αποθε-
µατικό των 80 εκατοµµυρίων ευρώ.Από την πλευρά της
η αντιπροσωπεία της ΠΕΣ-ΝΑΤ έθεσε τις πάγιες θέ-
σεις του ταξικού ναυτεργατικού κινήµατος, που πλαι-
σιώνουν το βασικό αίτηµα για αποκλειστικά δηµόσια
και δωρεάν Υγεία – Πρόνοια για όλους. Μεταξύ των
άλλων απαίτησε την άµεση κάλυψη όλων των κενών θέ-
σεων γιατρών του  Ο.Ν. στον Πειραιά και τα παραρτή-
µατα της επαρχίας και πρόβαλε την ανάγκη
εκσυγχρονισµού του εξοπλισµού των υφιστάµενων ερ-
γαστηρίων καθώς και την ανάγκη ίδρυσης νέων πολυ-

iατρείων τόσο στην Αττική όσο και την επαρχία.
Στους δρόµους για αποκλειστικά δηµόσια και δω-

ρεάν Υγεία και φάρµακα για όλο το λαό βγήκαν οι συ-
νταξιούχοι, ανταποκρινόµενοι στο κάλεσµα των
Συνεργαζόµενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων ΙΚΑ -
ΕΛΤΑ - ∆ΗΜΟΣΙΟΥ -  ΠΕΣ/ΝΑΤ - ΟΣΕ - OAEE -
ΟΤΑ. Στις 9 και 24 Ιούνη πραγµατοποίησαν συγκε-
ντρώσεις στην Αθήνα και στη συνέχεια µε σύνθηµα «Η
Υγεία είναι κοινωνικό αγαθό» πορεύθηκαν στο υπουρ-
γείο Υγείας, όπου προχώρησαν σε αποκλεισµό της
εισόδου απαιτώντας να καταργηθεί τώρα η επιχειρη-
µατική δραστηριότητα στα δηµόσια νοσοκοµεία, καθώς
και οι πληρωµές ασθενών και των ασφαλιστικών τα-
µείων.Είναι εγκληµατικές οι ευθύνες της κυβέρνησης
του ΠΑΣΟΚ αλλά και της Ν.∆. που έχουν παραδώσει
τη δηµόσια υγεία στα νύχια των πολυεθνικών που αλω-
νίζουν στα νοσοκοµεία. Η κυβέρνηση αξιοποιεί την κα-
τάσταση αυτή για να προχωρήσει ένα βήµα παραπέρα
στην ιδιωτικοποίηση της υγείας.

Εν τω µεταξύ ακόµη πιο βαθιά βάζουν το χέρι στην
τσέπη, από 1-6-2010, οι ασφαλισµένοι για τις φαρµα-
κευτικές δαπάνες, µετά την απόφαση της κυβέρνησης
να προχωρήσει στην περικοπή τουλάχιστον 253 φαρ-
µάκων και άλλων φαρµακευτικών προiόντων, τα λεγό-
µενα «Μη Υποχρεωτικά Συνταγογραφούµενα
Φάρµακα» (ΜΥΣΥΦΑ), στα οποία περιλαµβάνονται
τα παυσίπονα όπως η Ασπιρίνη, το Depon, το Ρanadol,
το Salospir, το Αpotel, το σιρόπι Βisolvon, το αντιιστα-
µινικό Fenistil, το Lonarid, τα αντιόξινα Μaalox και
Simeco κ.ά.

ΤΑΞΙΚΑ ΜΑΧΙΜΟΙ ΟΙ ΑΠΟΜΑΧΟΙ Η ΣΦΟ∆ΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ και οι ΑΓΩΝΕΣ
των ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ

(Συνέχεια από τη σελ. 1)
Τα «παπαγαλάκια» των εφοπλι-

στών, της κυβέρνησης, οι δυνάµεις
του κυβερνητικού – εργοδοτικού
συνδικαλισµού που αποτελούν  πλει-
οψηφία στην ΠΝΟ, συνεχίζουν τον
βρώµικο ρόλο της συναλλαγής, υπο-
νοµεύοντας το σύνολο των δικαιω-
µάτων µας και το µέλλον των παιδιών
µας, καλλιεργούν συγχύσεις και απο-
προσανατολισµό µε την θέση τους
«τα µέτρα δεν πιάνουν τους ναυτερ-
γάτες».

Ενώ γνωρίζουν ότι η περικοπή
των επιδοµάτων αδείας, δώρων
Πάσχα - Χριστουγέννων (13ου και
14ου µισθού) στους συνταξιούχους
ναυτεργάτες έγινε µε την εφαρµογή
του ν.3845/2010 που περιλαµβάνει το
µνηµόνιο συνεργασίας που υπέ-
γραψε η κυβέρνηση µε την τρόικα
και σηµατοδοτεί τις εργασιακές και
κοινωνικοασφαλιστικές ανατροπές
για όλους τους εργαζόµενους χωρίς
εξαιρέσεις.  

Ενώ γνωρίζουν ότι µε τον νέο
αντιασφαλιστικό νόµο και την ενσω-
µάτωση του ΝΑΤ στον νέο κοινωνι-
κοασφαλιστικό φορέα για τους
µισθωτούς, ανατρέπονται οι όροι και
προjποθέσεις της κοινωνικής ασφά-
λισης των ναυτεργατών µε την κα-
τάργηση του 792/78 και τις
επικείµενες διατάξεις  που καθορί-
ζουν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότη-
σης, αυξάνοντας τα στα 60 χρόνια,
δροµολογείται η διάλυση του Οίκου
Ναύτη, η λεηλασία της ακίνητης πε-
ριουσίας του ΝΑΤ µε οδυνηρές συ-
νέπειες για τους νέους, τους εν
ενεργεία και συνταξιούχους ναυτερ-
γάτες.

Αρνούνται την συµµετοχή των
ναυτεργατών στις συνεδριάσεις της
εκτελεστικής επιτροπής της ΠΝΟ,
για να χειραγωγούν συνειδήσεις
µαζί µε την εργοδοτική τροµοκρατία
και να επιβάλλουν την ηττοπάθεια
και µοιρολατρεία.  

Οι δυνάµεις της ΠΕΜΕΝ, του
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, του ΠΑΜΕ του ΚΚΕ
και της ΚΝΕ αταλάντευτα πρωτο-
στατούν στην ενδυνάµωση του ταξι-
κού αγώνα της εργατικής τάξης, των
εργαζοµένων, έρχονται σε σύ-
γκρουση µε το σύνολο της αντιλαiκή
πολιτικής προκαλούν ρήγµατα στα
σχέδια του κεφαλαίου, ενώ αντίθετα
οι δυνάµεις του κεφαλαίου επιταχύ-
νουν τις αντιδραστικές αλλαγές µε
αρνητικές συνέπειες όχι µόνο για
τους ναυτεργάτες αλλά για το σύνολο
των εργαζοµένων. 

Η λυσσαλέα επίθεση δυνάµεων
του κεφαλαίου  έφτασε να στοχοποι-
ήσει ανοιχτά τα ταξικά ναυτεργατικά
σωµατεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ,
το Συνδικάτο Μετάλλου Πειραιά, να
διαταχθεί η σύλληψη των προέδρων
και των τριών σωµατείων και η σύλ-
ληψη των γραµµατέων των δύο πρώ-
των, όλοι τους  συνδικαλιστές του
ΠΑΜΕ.

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις
των ναυτεργατών στις 31 Μάη –
1Ιούνη, στις 23 και 29 Ιούνη και 8
Ιούλη, σηµατοδότησαν τις εξελίξεις,
το δίκιο ξανακρίθηκε στο δρόµο του
αγώνα και όχι στις αίθουσες των δι-
καστηρίων. Ορόσηµο η απεργία στις
29 Ιούνη, οι ναυτεργάτες και οι άλλοι

εργαζόµενοι αναµετρήθηκαν µε το
σύνολο των κατασταλτικών µέτρων,
παλικαρίσια µπήκαν στο λιµάνι του
Πειραιά, σπάζοντας τον κρατικό και
παρακρατικό µηχανισµό, τα πλοία
παρέµειναν δεµένα και τα ελάχιστα
που έφυγαν, µε «το πιστόλι στον κρό-
ταφο των πληρωµάτων», φυγαδεύτη-
καν,  χωρίς επιβάτες και οχήµατα,
από τις δυνάµεις καταστολής, τραυ-
µατίζοντας και συναδέλφους µας.

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που
στηρίζεται στο αντιδραστικό ΛΑΟΣ,

στη Ν.∆ αλλά και τις δυ-
νάµεις του οπορτουνι-
σµού ηττήθηκαν. 

Οι εφοπλιστές, οι ρου-
φιάνοι τους, οι άνθρωποι
τους στα Μέσα Μαζικής
Ενηµέρωσης, ο πολυπλό-
καµος  µηχανισµός της
καταστολής ηττήθηκαν.  

Η ΠΕΜΕΝ και ο
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, το ταξικό

κίνηµα, έχουν βαθιές ρίζες µέσα
στους ναυτεργάτες, µάχονται χρόνια
για τα δικά τους συµφέροντα. Γι’
αυτό µπορούν και συγκρούονται µε
τα πιο σκληρά,  «αµαρτωλά» συµφέ-
ροντα. 

Τα καράβια δεν σταµατάνε µε
εντολές, ούτε µόνο µε την περιφρού-
ρηση στους καταπέλτες. Η βασική
δύναµη είναι τα πληρώµατα, τα
οποία, παρά την τροµοκρατία, αντι-
στέκονται και έχουν τη δική τους,
αναντικατάστατη συµβολή, που θα
γίνει πιο αποφασιστική το επόµενο
διάστηµα.    

Η προσπάθεια κατάργησης του
απεργιακού δικαιώµατος, µέσα από
τον χαρακτηρισµό των απεργιών ως
παράνοµων και καταχρηστικών ούτε
πέρασε, ούτε θα περάσει. 

Η πείρα που έχουµε αποκτήσει
όλο το προηγούµενο διάστηµα µέσα
από τις απεργιακές κινητοποιήσεις
είναι πολύτιµη, µπήκαν στη µάχη
νέες δυνάµεις δείχνοντας ότι µπο-
ρούν να συστρατεύονται µέσα από
τέτοιες συγκρούσεις, βγήκαν στην
επιφάνεια δυσκολίες και εµπόδια
που βάζουν οι πολιτικοσυνδικαλιστι-
κές δυνάµεις του κεφαλαίου, η ίδια η
ανάγκη   µας φέρνει µπροστά σε νέα
καθήκοντα.

Σηµαντική συµβολή µε την πολύ-
µορφη δράση της έχει να επιδείξει η
Επιτροπή Άνεργων Ναυτεργατών
που συγκροτήθηκε στα πλαίσια της
ΝΣΚ, επιβάλλοντας θέσεις εργασίας

µε ναυτεργάτες µε συγκροτηµένα δι-
καιώµατα, αποτρέποντας εκβιαστι-
κές απολύσεις λόγω απεργιών, την
καταβολή δεδουλευµένων αποδοχών
σε εγκατελειµένους ναυτεργάτες
αλλά και µε την καθοριστικής σηµα-
σίας µαζική παρουσία των άνεργων
ναυτεργατών στις 2 Ιούλη στα γρα-
φεία της ΠΝΟ, επέβαλαν την έκτα-
κτη σύγκλιση της Ε.Ε που αποφάσισε
απεργία στις 8 Ιούλη, ενώ δεν στα-
µάτησε ούτε στιγµή η πλειοψηφία της
ΠΝΟ, τα «παπαγαλάκια» των εφο-
πλιστών και της κυβέρνησης να καλ-
λιεργούν συγχύσεις, όπως «δεν µας
πιάνει το ασφαλιστικό», «εξαιρού-
µαστε εµείς οι εν ενεργεία» και άλλα
φληναφήµατα που αυτοαποκαλύ-
πτουν την συναλλαγή τους και αµοι-
βαία υποστήριξη τους, των δυνάµεων
του κυβερνητικού – εργοδοτικού
συνδικαλισµού, του κοινωνικού εται-
ρισµού, ενάντια στην ΠΕΜΕΝ-ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ, τις ταξικές δυνάµεις της
ΝΣΚ, του ΠΑΜΕ.       

Η περίοδος από τώρα και µέχρι
το τέλος του χρόνου θα σηµαδεύεται
από την κλιµάκωση της επίθεσης του
κεφαλαίου, κυβέρνησης, αστικών
κοµµάτων και κυρίως θα αρχίζει να
φαίνονται στην πράξη στην ζωή της
εργατικής τάξης οι σκληρές συνέ-
πειες αυτών των πολιτικών  και µέ-
τρων. Να προετοιµαζόµαστε για
ακόµα πιο σκληρούς αγώνες, να θε-
ωρούµε βέβαιο ότι δεν θα µείνουν σε
αυτά τα µέτρα.

Επιβάλλεται η ανάπτυξη ενός
ισχυρού και µαζικού κινήµατος αντί-
στασης και αντεπίθεσης, οι δυνάµεις
της ΝΣΚ πρέπει να συνεχίσουν µε
µεγαλύτερη απαιτητικότητα τις πα-
ρεµβάσεις µέσα και έξω από τα
πλοία, µε εξορµήσεις και συσκέψεις
σε κάθε ναυτότοπο, για την ανάδειξη
της ταξικής πάλης, την ανάγκη σύ-
γκρουσης και ρήξης µε το σύνολο της
αντιλαiκής πολιτικής, να απεγκλωβί-
ζονται δυνάµεις από τα γρανάζια του
κυβερνητικού - εργοδοτικού συνδι-
καλισµού, των δυνάµεων ΠΑΣΚΕ –
∆ΑΚΕ – ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜ-
ΒΑΣΗ που αποτελούν την πλειοψη-
φία στο συνδικαλιστικό κίνηµα, είναι
ο σταθερός σύµµαχος του κεφα-
λαίου, των πολιτικών δυνάµεων τους,
της Ευρωπαiκής Ένωσης.

Με δεδοµένο ότι η πλουτοκρατία
εντείνει την επιχείρηση τροµοκράτη-
σης και χειραγώγησης των εργαζο-
µένων αποκτούν επιτακτική σηµασία
η οργάνωση στους τόπους δουλειάς
µε την δηµιουργία και ουσιαστική
λειτουργία των Επιτροπών Αγώνα.
Αποτελούν αναντικατάστατα εργα-
λεία για την καλή γνώση κάθε χώρου
εργασίας, την άµεση παρέµβαση,
ενάντια στην εργοδοτική ασυδοσία.

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση
οι ναυτεργάτες, οι εργαζόµενοι δεν
πρέπει να περιορίζονται σε αµυντι-
κές και καθηµερινές διεκδικήσεις,
επιβάλλεται να ισχυροποιηθεί σε
πλατύτερες συνειδήσεις εργαζοµέ-
νων ότι µονόδροµος από την καπιτα-
λιστική κρίση δεν είναι η αύξηση των
κερδών των µονοπωλίων, η µόνη ελ-
πίδα διεξόδου βρίσκεται στην πρό-
ταση για την συγκρότηση µιας
µεγάλης λαiκής συµµαχίας, ενός κοι-
νωνικοπολιτικού Μετώπου που θα
εµποδίζει την εφαρµογή των αντι-
λαiκών µέτρων και θα δηµιουργεί
συνθήκες ρήξης και ανατροπής της
πολιτικής του κεφαλαίου συνολικά.

Οι ναυτεργάτες, οι εργαζόµενοι,
οι νέοι, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι,
οι αυτοαπασχολούµενοι, οι φτωχοί
αγρότες, οι λαiκές ριζοσπαστικές δυ-
νάµεις έχουν κάθε όφελος να πυ-
κνώσουν τις γραµµές µιας τέτοιας
συµµαχίας που µπορεί να διεκδική-
σει ανάπτυξη για το λαό στο πλαίσιο
της δικής του εξουσίας.

Στο κενό η παγίδα 
των εφοπλιστών

Στην απεργιακή κινητοποίηση στις 29 Ιούνη
στο λιµάνι του Πειραιά, µαζί µε τους απεργούς
ναυτεργάτες, εργαζόµενους που την  περιφρου-
ρούσαν στους καταπέλτες των πλοίων, παραβρέ-
θηκε και αντιπροσωπεία της ΚΕ του ΚΚΕ µε
επικεφαλής την ΓΓ Αλέκα Παπαρήγα, η οποία
έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Οι εργαζόµενοι που ήθελαν να ταξιδέψουν
για λόγους τουριστικούς ή για τις δουλειές τους,
έδειξαν σήµερα πνεύµα αλληλεγγύης και κατα-
νόησης, ανθρωπιά και έδειξαν πολιτική πείρα,
καθώς προτίµησαν να στηρίξουν την απεργία
των ναυτεργατών, να µη φύγουν τα καράβια, να
µείνουν στα σπίτια τους στη συντριπτική πλει-
οψηφία. Έτσι κατάφεραν να µην πέσουν στην
παγίδα των εφοπλιστών που ήθελαν βία και
αίµα στο λιµάνι, για να περάσουν στο λαό κλίµα
τροµοκρατίας και φοβίας και να συκοφαντή-
σουν το λαZκό κίνηµα. ∆εν υπάρχει πιο ανθρω-
πιστικό κίνηµα από το κίνηµα των
εργατο[παλλήλων για δουλειά, µισθούς, Παι-
δεία, Υγεία, ασφάλεια στη ζωή τους, προοπτική
για το µέλλον. Είναι το πιο ανθρωπιστικό και µε
αυτή την έννοια το πιο ουσιαστικά φιλειρηνικό
κίνηµα».

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΗ «Ν»

Γιαννόπουλος Ηλ.  10€ 

Λ. Ν. .......................             10€ 

Παυλάκης Γ. 50€

Σ. Σ. ……… 40€

Ο. Α. στη µνήµη
των Γερ. ∆εστούνη
και Στ. Σεβαστάκη 30€ 

Βασιλάς Π. στη µνήµη
του Γιώργου Τσιτσίλια 30€

Ξεροβάσιλας Στρ. 50€

Μπουντούρης ∆ηµ.            20€
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ΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΝ3 Ιούνης - Ιούλης 2010

ΗΗ  οοµµιιλλίίαα  ττοουυ  ΣΣάάββββαα  ΤΤσσιιµµππόόγγλλοουυ
ππρροοέέδδρροουυ  ττηηςς  ΠΠΕΕΜΜΕΕΝΝ  κκααιι  µµέέλλοουυςς  ττηηςς  ΚΚΕΕ  ττοουυ  ΚΚΚΚΕΕ

Θέλουµε να ευχαριστήσουµε πολύ τους Μακρονησιώτες αγωνι-
στές, την Πανελλήνια Ένωση  Κρατουµένων Αγωνιστών Μακρονήσου
για την τιµή που µας κάνετε να συνδιοργανώσετε µε την ΠΕΜΕΝ, το
ΣΤΕΦΕΝΣΟΝ και την Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ, αυτή την
όµορφη εκδήλωση για να τιµήσουµε τον Κοµµουνιστή Ναυτεργάτη
∆ηµήτρη Τατάκη. Να τιµήσουµε τον αγωνιστή Καπετάνιο που δολο-
φονήθηκε στο κολαστήριο της Μακρονήσου από την Αστική τάξη και
τα όργανα της.

Στο πρόσωπο του ∆ηµήτρη Τατάκη τιµούµε όλους τους κοµµουνι-
στές και τις κοµµουνίστριες, τους αγωνιστές της ΕΑΜικής και Ελασί-
τικης Αντίστασης, τους µαχητές του ∆ηµοκρατικού Στρατού Ελλάδας,
όλους αυτούς που προσέφεραν τη ζωή και τα νιάτα τους στον αγώνα
για τα συµφέροντα της εργατικής τάξης, για την απελευθέρωση  από
τα  δεσµά  της εκµετάλλευσης,  για την  σοσιαλιστική  - κοµµουνιστική
κοινωνία.

Υποκλινόµαστε στο µεγαλείο αυτού του αγώνα και τους λέµε: 
Είµαστε περήφανοι.
Με την προσφορά σας, µε τον ηρωισµό και τις θυσίες σας γρά-

ψατε σηµαντικά κεφάλαια στην ιστορία αυτού του τόπου, στην ιστο-
ρία του ∆ιεθνούς κοµµουνιστικού, εργατικού κινήµατος. Η  ίδια σας
η ζωή είναι ένα µάθηµα που εµπνέει τις νέες γενιές, που µας
εµπνέει στην πάλη που δίνουµε σήµερα, σ’ αυτές τις σύνθετες συν-
θήκες.

Ο λαός µας πρέπει να κατανοήσει ακόµα περισσότερο ότι είναι
επικίνδυνοι οι   επίδοξοι αναθεωρητές, διαστρευλωτές της ιστορίας
που έγραψε ο λαός µας µε το αίµα του, αυτοί που στηρίζουν τους
δυνάστες, αυτοί που καλύπτουν ή  δικαιολογούν την αστική τάξη
που ένα τµήµα της συνεργάστηκε µε τους κατακτητές ή λάκισε στη
Μέση Ανατολή.

Είναι και θα είναι πάντα εκτεθειµένοι αυτοί που επιχειρούν να
δικαιολογήσουν τα τάγµατα ασφαλείας, τους  βασανιστές του λαού
µας, οι αντικοµµουνιστές που ξερνούν δηλητήριο γιατί µισούν την
εργατική τάξη και το κόµµα της, φοβούνται το ταξικό κίνηµα, φο-
βούνται την ταξική πάλη που µε τη γραφίδα της γράφει την ιστορία
και πάει µπροστά την κοινωνική εξέλιξη.

Οι αγωνιστές είναι σεµνοί. Αλλά έχουµε το δικαίωµα να πούµε
ότι εµείς βαδίζουµε στο δρόµο του Τατάκη, του Μπελογιάννη και
των άλλων λαdκών ηρώων γιατί αγαπάµε το λαό µας, γιατί πιστεύ-
ουµε στο δίκιο του.

Ενώ οι παραχαράκτες της ιστορίας είναι από την αντίπερα όχθη,
είναι αντίπαλοι του λαού µας, είναι µε τους εκµεταλλευτές του, µε
την αστική τάξη ,µε το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαdκή Ένωση και τους άλ-
λους ιµπεριαλιστικούς οργανισµούς.

Οι εργαζόµενοι έχουν υποχρέωση να κρίνουν µε αυστηρό κριτήριο
και να βγάλουν συµπεράσµατα.

Η προσεκτική εξέταση των εξελίξεων δείχνει και στον πιο διστα-
κτικό ότι οι πολιτικές δυνάµεις που επιτίθενται στο ΚΚΕ, στο ΠΑΜΕ
και στην ιστορική τους διαδροµή, είναι αυτές που χτυπάνε τα εργα-
τικά-λαyκά δικαιώµατα, που µειώνουν τους µισθούς και τις συντάξεις,
που υπονοµεύουν, διαλύουν την κοινωνική Ασφάλιση και επιβάλλουν,
τις πιο εκµεταλλευτικές εργασιακές σχέσεις. Είναι οι δυνάµεις που

πετάνε τους Ναυτεργάτες από τα καράβια,
που τους πνίγουν µε την πολιτική τους που
ασκείται για λογαριασµό των εφοπλιστών.

Είναι το ΠΑΣΟΚ και η Ν.∆ που στηρίζο-
νται από το αντιδραστικό κατασκεύασµα του
ΛΑΟΣ και διευκολύνονται από τις δυνάµεις
του οπορτουνισµού που είναι φορείς της

αφερεγγυότητας, της
σύγχυσης, του αντικοµ-
µουνισµού.

Αγαπητοί φίλοι και
σύντροφοι,

Κάθε κοµµάτι της
ζωής και της δράσης του
∆ηµήτρη Τατάκη, πολύ
περισσότερο η ένταξη
του στο ταξικό κίνηµα
και στο ΚΚΕ έχει τη δική

του συνεισφορά στην συγκρότηση της αγωνιστικής του προσωπι-
κότητας.

Γεννήθηκε το 1913 στην Άνδρο. Αµέσως µόλις τελείωσε το σχο-
λείο µπαρκάρησε και δούλεψε αρκετά χρόνια στα καράβια. Αρχικά ως
δόκιµος και κατόπιν σαν αξιωµατικός καταστρώµατος. «Ναυτεργάτες
που τον γνώρισαν και που δούλεψαν µαζί του  µιλάν για την ευθύτητα
του χαρακτήρα του, την απλότητα και την σεµνότητα του. Ήταν αγα-
πητός απ’ όλο τον κόσµο.»

Τη δεκαετία του 1930, όπου ο Τατάκης έκανε τα πρώτα του βή-
µατα στη θάλασσα, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνηµα µετρούσε ήδη
πλούσια πείρα και αγώνες. Αυτήν ακριβώς την περίοδο, από το 1936,
ξεκίνησε την συνδικαλιστική, πολιτική του δράση. Η έκρηξη του ∆εύ-
τερου Παγκοσµίου Πολέµου τον βρήκε στο εξωτερικό, όπου µετείχε
ενεργά στις προσπάθειες για την καλύτερη οργάνωση του Αντιφασι-
στικού, Εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα αλλά και την πιο αποτελε-
σµατική οργάνωση της πάλης των ναυτεργατών στα καράβια.

Σαν ένα από τα πρώτα στελέχη της Ένωσης Ναυτίλων Αξιωµατι-
κών (της οποίας διετέλεσε και Γενικός Γραµµατέας), δούλεψε ακού-
ραστα για την ανάπτυξη και το δυνάµωµα της. Τον Μάρτη του 1943
µπήκαν οι βάσεις για τη δηµιουργία της θρυλικής Οµοσπονδίας Ελ-
ληνικών Ναυτεργατικών Οργανώσεων (ΟΕΝΟ), που στο τιµόνι της
ήταν η δυαδική γραµµατεία,  µε τους  κοµµουνιστές Αντώνη Αµπα-
τιέλο από τα πληρώµατα και Βασίλη Μπεκάκο (πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ)
από τους αξιωµατικούς.

Ο Τατάκης πρωτοστατούσε στις εξελίξεις και αναδείχθηκε µέλος
της πρώτης Εκτελεστικής της Επιτροπής, εκπροσωπώντας σε αυτή
τους Ναυτίλους Αξιωµατικούς.

Μαζί µε τους άλλους συντρόφους του πρωτοστάτησε στην υλο-
ποίηση του συνθήµατος της ΟΕΝΟ «Τα πλοία εν κινήσει», προσφέρ-
θηκε ως εθελοντής και είχε συµβολή στην οργάνωση της απόβασης
στη Νορµανδία.

Μαζί µε τους άλλους συντρόφους έδωσαν τη µάχη και κατέκτη-
σαν τη Συλλογική Σύµβαση Εργασίας που υπέγραψε η ΟΕΝΟ η οποία
προέβλεπε πολύ σηµαντικές αλλαγές στις συνθήκες ζωής, δουλειάς,
αµοιβής στα καράβια.

Η προσφορά της ΟΕΝΟ στον αντιφασιστικό, εθνικοαπελευθερω-
τικό αγώνα αλλά και στον αγώνα για τα δικαιώµατα των ναυτεργατών
είναι ανεκτίµητης αξίας, γι’αυτό αντιµετωπίστηκε εχθρικά από τους
εφοπλιστές και το αστικό κράτος, την εξουσία του κεφαλαίου.

Το πέρας του πολέµου βρίσκει στην Ελλάδα δύο κόσµους σε σύ-

γκρουση: από τη µια η αστική τάξη, οι κατοχικοί µηχανισµοί καταστο-
λής (ταγµατασφαλίτες, χωροφυλακή, κλπ.)και ο διεθνής ιµπεριαλισµός.
Από την άλλη, το λαyκό κίνηµα που αναδείχθηκε µέσα από την εθνικο-
απελευθερωτική πάλη, η εργατική τάξη και οι σύµµαχοι της, µε πυρήνα
το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και το ΚΚΕ.

Η ΟΕΝΟ βρέθηκε επίσης στο στόχαστρο της αστικής βίας και κα-
ταστολής, αφού, µεταξύ πολλών άλλων, θεωρούνταν υπεύθυνη από το
εφοπλιστικό κεφάλαιο για το ότι, όπως έλεγαν, «το ελληνικόν πλοίον
απώλεσε το µοναδικόν του πλεονέκτηµα, το χαµηλόν κόστος εκµεταλ-
λεύσεως, που του επέτρεπε να συναγωνίζεται επιτυχώς τας ξένας ναυ-
τιλίας». Έτσι, ενώ οι εφοπλιστές κατάφεραν να ξεπεράσουν σύντοµα το
προπολεµικό τονάζ, µε τα 100 Λίµπερτυ και τα 7 δεξαµενόπλοια που
αγοράστηκαν µε εγγύηση του ελληνικού κράτους και χαρίστηκαν
στους εφοπλιστές, οι αγωνιστές της ΟΕΝΟ, εκείνοι που προσέφεραν
τα πάντα στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα, άρχισαν τώρα να φυλα-
κίζονται, να βασανίζονται, να εξορίζονται και να στήνονται στο εκτελε-
στικό απόσπασµα. Χιλιάδες µπήκαν στις µαύρες λίστες των
µεταπολεµικών κυβερνήσεων και των εφοπλιστών καταδικαζόµενοι σε
πολύχρονη ανεργία.

Το 1945 ο Τατάκης γύρισε στην Ελλάδα µε το πλοίο «ΕΛΛΑΣ» για να
απολυθεί άµεσα από τις αρχές µε την δικαιολογία ότι δήθεν είχε ορ-
γανώσει στάση στο καράβι! Στη συνέχεια, από την στιγµή που απολύ-
θηκε µέχρι και την στιγµή που πιάστηκε, σε καθεστώς ηµιπαρανοµίας,
θα αφιερωθεί µε συνέπεια και µε όλες του τις δυνάµεις στην υπόθεση
της οργάνωσης του αγώνα των ναυτίλων αξιωµατικών και γενικότερα
όλων των ναυτεργατών.

Το διάστηµα  1946-1949 οι κοµµουνιστές ναυτεργάτες συνεχίζουν
την πάλη στα καράβια και στα λιµάνια, ενώ ένα τµήµα τους παίρνει το
δρόµο για το βουνό, ενώνεται µε τους άλλους αγωνιστές και παλεύει
στο ∆ηµοκρατικό Στρατό Ελλάδας κατά των αστικών δυνάµεων και των
Αµερικάνων ιµπεριαλιστών.

Στις 8 Ιανουαρίου του 1948 το ΚΚΕ τέθηκε και τυπικά εκτός νόµου
µε τον νόµο 509, ενώ η Ασφάλεια, στις 14 του ίδιου µήνα, έκανε επι-
δροµή στα γραφεία της ΟΕΝΟ, διαλύοντας ουσιαστικά την οργάνωση
και απαγορεύοντας την έκδοση της εφηµερίδας της    «Ναυτεργατική
Φωνή». Πολλά κοµµατικά και συνδικαλιστικά στελέχη συνελήφθησαν.
∆ροµολογήθηκε η ∆ίκη της ΟΕΝΟ.

Στο εδώλιο του έκτακτου Στρατοδικείου Αθηνών, οδηγήθηκαν τε-
λικά 36 κατηγορούµενοι. Για τους απόντες γύρω στους 40 - µεταξύ
αυτών και ο Τατάκης- η δίκη διαχωρίστηκε. Όλοι κατηγορούνταν πως
επιδίωκαν την απόσπαση µέρους της ελληνικής επικράτειας σε όφε-
λος τρίτης χώρας! Όµως, οι Αµπατιέλος, Τιµογιαννάκης, Μπεκάκος,
Κολιαράκης, Ορφανός και οι άλλοι σύντροφοι συγκατηγορούµενοι δεν
πτοήθηκαν, δεν υπέκυψαν στην τροµοκρατία της έδρας του στρατο-
δίκη. Αντίθετα µετέφεραν το αγωνιστικό  ήθος του κοµµουνιστή και στη
δικαστική αίθουσα, µετατρέποντας το εδώλιο του κατηγορουµένου σε
κατηγορητήριο κατά της αστικής εξουσίας, υπερασπίζοντας αταλά-
ντευτα το δίκιο των ναυτεργατών και συνολικά της εργατικής τάξης.

Η δίκη-παρωδία κατέληξε µε την καταδίκη 10 κοµµουνιστών-στελε-
χών της ΟΕΝΟ σε θάνατο, 8 σε ισόβια και άλλες µικρότερες ποινές.
Την ίδια χρονιά, το 1948, ο Τατάκης πιάστηκε από τον ταξικό εχθρό και
στάλθηκε εξορία, αρχικά στην Ικαρία και από κει, λίγους µήνες µετά,
στις Στρατιωτικές Φυλακές Αθηνών, την περιβόητη ΣΦΑ στο Μακρο-
νήσι.

Ο Τατάκης έφτασε στο Μακρονήσι στις 5 Νοεµβρίου 1948. Με το
που πάτησε το πόδι του στη ΣΦΑ δέχτηκε τον πρώτο, συνήθη, κύκλο
βασανιστηρίων υποδοχής των νέων κρατουµένων. Ρίχτηκε στον κλωβό
της αποµόνωσης και µαζί µε τους υπόλοιπους «αδήλωτους» συγκρο-
τούµενους του, πέρασε µια σειρά βασανιστηρίων, δίχως όµως να υπο-
κύψει στη βία και τον εκβιασµό της δήλωσης.

Στις 14 ΜαHου 1949 µεταφέρθηκε στη Γενική Ασφάλεια της Αθήνας
για ανάκριση. Σύντοµα όµως, οι ανακριτές-βασανιστές του αντιλήφθη-
καν ότι ο Τατάκης επρόκειτο για «αµετανόητο» κοµµουνιστή και πως
δεν επρόκειτο να λυγίσει µπροστά στην ανάκριση.Έτσι  αποφάσισαν
να τον  στείλουν  και  πάλι στη Μακρόνησο για περαιτέρω … «αναµόρ-
φωση».

Όταν στις 8 του Ιούνη 1949 έφτασε ξανά στη ΣΦΑ, οι δεσµώτες του,
του επεφύλασσαν ένα ιδιαίτερο µαρτύριο, σχεδιασµένο να τον εξο-
ντώσει, είτε ψυχικά είτε σωµατικά: την ορθοστασία µέχρι θανάτου! 

Επρόκειτο για ένα ιδιότυπο και ταυτόχρονα διεστραµµένα απάν-
θρωπο βασανιστήριο: ο κρατούµενος ρίχνονταν αρχικά στη θάλασσα
φορτωµένος µε όλα τα πράγµατα ως τον λαιµό. Κατόπιν, και αφού µού-
σκευε µέχρι το µεδούλι, στήνονταν όρθιος, ακίνητος και αµίλητος, µε
δύο φρουρούς να
τον επιτηρούν
µέρα-νύχτα, µην
επιτρέποντας του
να καθίσει ούτε
στιγµή ή να µιλήσει
µε κανέναν. Μόνο
κατά τη διάρκεια
του φαγητού του
επιτρέπονταν να
καθίσει  και  αυτό
µόλις 5 λεπτά, αυ-
στηρά,  µε το
ρολόι.

Ταυτόχρονα µε
την σωµατική κό-
πωση, ο κρατούµενος
έπρεπε να δέχεται
βουβά και όλες τις προκλήσεις, τους εξευτελισµούς, τις ύβρεις των δε-
σµωτών-βασανιστών του.

Το όλο µαρτύριο λάµβανε χώρα πάνω σε έναν βράχο, στην παρα-
λιακή ακτή της ΣΦΑ, µπροστά στις σκηνές των χιλιάδων κρατουµένων
της Μακρονήσου. Και αυτό, γιατί το «σπάσιµο» του αγωνιστή έπρεπε να
πραγµατοποιηθεί σε κοινή θέα, «προς γνώσιν και συµµόρφωσιν» όλων.
Κάθε ατοµικό «σπάσιµο» στόχευε στο να αποτελέσει χτύπηµα, να προ-
καλέσει ρήγµα στην αγωνιστική διάθεση και ηθικό του συνόλου.

Ο Τατάκης όµως, βλέποντας το σχέδιο του εχθρού, ετοίµαζε ήδη το
δικό του αντισχέδιο. Ήξερε πως η µάχη αυτή που καλούταν να δώσει,
δεν αφορούσε µονάχα τον εαυτό του, τη δική του τιµή και υπόσταση
ως αγωνιστή-στέλεχος του ΚΚΕ, αλλά και τους χιλιάδες άλλους συ-
ντρόφους και συναγωνιστές του.

Και η πρώτη πράξη της αντίστασης επρόκειτο να λάβει χώρα από
την πρώτη κιόλας µέρα. Λαµβάνοντας το πρωινό τσάι από το µάγειρα,
συνοδεία του ίδιου του αρχιβασανιστή Κοθρά, ο Τατάκης αποφάσισε
να αψηφήσει την απαγόρευση του καθίσµατος, αναλογιζόµενος ότι,
ακόµα και αυτά τα 2-3 λεπτά ξεκούρασης που θα κέρδιζε, θα του ήταν
πολύτιµα ενόψει της ολοήµερης και ολονύχτιας ορθοστασίας που είχε
µπροστά του και που θα µπορούσε να διαρκέσει βδοµάδες.

ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΟΙΡΑΣΤΗΚΑΝ
Αν το ξέραµε πως θα σε πνίξουν τόσο νωρίς,

θα σου φέρναµε χαιρετισµούς                                                               
µαζεµένους απ’ τον τελευταίο ωκεανό,                                      

που εκστρατεύσαµε στην πλάτη του σαν σκλάβοι                                  
για τον Κώστα, τον Γεράσιµο, τον Παντελή, τον Γιάννη.

Κι αυτοί ας βγάλουν το χαµόγελό τους επιτέλους                                  
στον Ανατολικό Ορίζοντα                                                                        

πριν του Αυγερινού το βασίλεµα                                                             
κόκκινο να το σηκώσουµε τη µέρα στους ιστούς.

Αν το ξέραµε πως θα σε πνίξουν τόσο νωρίς                                                   
θα είχαµε φροντίσει να µαζέψουµε                                                           

τις χειρονοµίες του ονείρου σου                                                                 
τα καπνιστήρια που σκυθρώπιασαν να στολίζαµε                                      

τις υγρές νύχτες µας µ’ αυτές να στεγνώναµε                                          
σηµάδια στους δρόµους να τις βάζαµε.

Αν το ξέραµε…                                                                                           
Θα είχαµε ξοδέψει τις τελευταίες ικµάδες της οργής µας                     

να κλείσουµε το «πλευρικό ρήγµα»                                                   
κι ας ντύνονταν µαύρο φάντασµα η ανεργία                                           

να κλέβει τις νύχτες σου                                                                   
ρουφώντας κάθε χρωµατιστή σταγόνα ονείρου.

Αν το ξέραµε πως σε διάλεξαν                                                                     
θα είχαµε ετοιµάσει τους βυθούς                                                                  

θεό τους να σε δεχτούν                                                                            
όπως τους άλλους                                                                                       

που χάiδεψαν τρυφερά τη ζωή                                                         
µέρα µεσηµέρι.

Τώρα που το µάθαµε                                                                                
είναι αργά απουσία να σου βάλουµε.                                                             

Τα καθήκοντα µοιράστηκαν                                                                       
και µαζί µας θα σ ’έχουµε                                                                        

στην πρύµη                                                                                                
στα καπνιστήρια                                                                                           
στην καρδιά µας.

Κι όταν συναντηθείς µε τους άλλους                                                        
πες τους                                                                                                   

ότι πλησιάζουµε το φως                                                                              
του Ανατολικού Ορίζοντα νικητές.

Αλέκος Πούλος

Απεργία στο πλοίο «Θεοφάνης Λιβανός» 
στην Αυστραλία 

υπό την  καθοδήγηση της ΟΕΝΟ

(Συνέχεια στη σελ. 4)

Εκδήλωση τιµής και µνήµης, αφιερω-
µένη στους αγωνιστές των Στρατιωτικών
Φυλακών Αθηνών - Μακρονήσου (ΣΦΑ)
και στον ήρωα ναυτεργάτη, τον πρωτο-
πόρο κοµµουνιστή, ∆ΗΜΗΤΡΗ ΤΑΤΑΚΗ
πραγµατοποίησαν τα ναυτεργατικά σω-
µατεία ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ  ΠΕΣ-ΝΑΤ
σε συνεργασία µε την Πανελλήνια Ένωση
Κρατουµένων Αγωνιστών Μακρονήσου
(ΠΕΚΑΜ), το Σάββατο 12-6-2010        στις
8 το βράδυ στο Μουσείο Μακρονήσου
Αγίων Ασωµάτων 31, στο Θησείο.

Την εκδήλωση τίµησε πολυµελής αντι-
προσωπεία του ΚΚΕ - ανάµεσά τους τα
µέλη της ΚΕ Ελπίδα Παντελάκη γραµµα-
τέας της ΚΟΠ, Χρήστος Κατσιώτης από
µέρους της ΚΟΑ, Γιάννης Μανουσογιαν-
νάκης πρόεδρος του «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» - ενώ
παραβρισκόταν και ο ανιψιός του ∆. Τα-
τάκη Βαγγέλης Χαζάπης. Παρόντες πλή-
θος αγωνιστών Μακρονησιωτών, της
Εθνικής Αντίστασης και άλλων φορέων, µε-
ταξύ των οποίων και οι: Παναγιώτης Μα-
κρής, ∆ιονύσης Γεωργάτος, Κώστας
Μαραγκουδάκης πρόεδρος του Ιδρύµα-
τος «Σπίτι του Αγωνιστή», Νίκος Ξουρά-
φης πρόεδρος του ΕΚ Πειραιά και µέλος
της Εκτελεστικής Γραµµατείας του ΠΑΜΕ.
Ακόµα, αντιπροσωπείες της ΠΕΑΕΑ-∆ΣΕ,
της ΠΕΑΦΕ, του ΣΦΕΑ 1967-1974 κ.ά.

Χαιρετισµό απηύθυνε ο Γιάννης Επι-
τρόπου πρόεδρος της ΠΕΚΑΜ, µίλησαν ο
Σάββας Τσιµπόγλου µέλος της ΚΕ του
ΚΚΕ και πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ και ο Σω-
τήρης Κράνιας  δεσµώτης Μακρονήσου.
Ποιήµατα απήγγειλε ο ναυτεργάτης ποι-
ητής Αλέκος Πούλος, ενώ ο καλλιτέχνης
∆ηµήτρης Παράσχος παρουσίασε ξυλό-
γλυπτα µε θέµα «Μορφές Αγωνιστών» και
έπαιξε µουσική µε φυσαρµόνικα.

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣ και ΜΝΗΜΗΣ στον ΗΡΩΑ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΗ
τον ΠΡΩΤΟΠΟΡΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΗ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΤΑΤΑΚΗ
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-«Τατάκη, το τσάι θα το πιεις όρθιος» διέταξε απειλητικά
ο αρχιβασανιστής Κοθράς.

-«Οι άνθρωποι το τσάι το πίνουν καθιστοί, Κοθρά», απά-
ντησε αγέρωχα ο Τατάκης, προκαλώντας το µένος του βα-
σανιστή του, ο οποίος έπεσε µε λύσσα πάνω του, µε γροθιές,
κλωτσιές και βουρδουλιές. 

Τα νέα του ανυπότακτου «καπετάνιου» εξαπλώθηκαν γρή-
γορα  στον καταυλισµό. Όλοι, δεσµώτες και κρατούµενοι,
αδηµονούσαν πλέον να δουν ποιος θα έβγαινε νικητής από
αυτή τη µάχη. Η ίδια σκηνή επαναλήφθηκε την επόµενη µέρα
και την µεθεπόµενη, κοκ. Ώσπου, µια µέρα, ο αλφαµίτης, βλέ-
ποντας ότι δεν ήταν δυνατό να σπάσει την αντίσταση του
αγωνιστή, παραιτήθηκε πια από τον άσκοπο αγώνα. Ο Τοτά-
κης είχε κερδίσει, επιβάλλοντας το δίλεπτο του τσαγιού. Μια
µικρή, πρώτη νίκη, σε έναν αγώνα ακόµα µακρύ και δύσκολο.

Ο χρόνος περνούσε, αλλά ο «καπετάνιος» δεν λύγιζε. Οι
κρατούµενοι αντλούσαν κουράγιο και οι βασανιστές του Μα-
κρονησίου έχαναν την υποµονή τους.

-«Βάζεις στοίχηµα, Τατάκη, πως θα υπογράψεις δή-
λωση;» τον ρώτησε ο Κοθράς µετά από µια βδοµάδα µαρτυ-
ρίου.

-«Όχι, Κοθρά», του απαντάει. «∆εν βάζω στοίχηµα. Γιατί
είσαι φτωχός και σε λυπάµαι. Θα χάσεις το στοίχηµα».

Και οι µέρες έρχονται και παρέρχονται η µία µετά την
άλλη, οι πόνοι γίνονται αβάσταχτοι, οι παραισθήσεις µόνι-
µος σύντροφος, γύρω από τους αστράγαλους σχηµατίζο-
νται δακτύλιοι από αίµα. Ο Τατάκης τραβούσε πια για το
20ήµερο. Η ψυχή παλεύει µε το σώµα, τους πόνους και την
κόπωση του µαρτυρίου. 30η, 31η, 32η , 33η  µέρα. Η επί-
σηµη γνώµη των γιατρών της ΣΦΑ ήταν πως κανείς δεν
µπορούσε να υπερβεί εκ φύσεως τις 12-15 µέρες ενός τέ-
τοιου µαρτυρίου. Και όµως, ο Τατάκης έµεινε όρθιος 33
ολόκληρες µέρες και νύχτες. ∆εν έσπασε. ∆εν υπέγραψε.

Όταν οι δήµιοι του τον ρώτησαν «γιατί το έκανες αυτό, Τα-
τάκη;» εκείνος απάντησε: 

- «Το έκαµα για να αποδείξω πως όλα τα πλάνα της αν-
θρώπινης αντοχής, οι αγωνιστές τα ξεπερνάνε, όταν πι-
στεύουν και θέλουν. ∆εν υπάρχουν άπαρτα φρούρια για
τους κοµµουνιστές!».

Οι  σύντροφοι  και  συναγωνιστές του στη  ΣΦΑ τον χαι-
ρέτισαν  ως έναν  «Νέο Προµηθέα».

Η πράξη όµως αυτή ανυπακοής και αντίστασης του Τα-
τάκη δεν µπορούσε να µείνει ατιµώρητη. Αφού ο ταξικός
εχθρός δεν κατάφερε να τον εξοντώσει ηθικά, ψυχικά και ιδε-
ολογικά, έπρεπε να τον εξοντώσει βιολογικά. Ο «καπετάνιος»
οδηγήθηκε στον κλωβό της αποµόνωσης µε άλλους 20 συ-
ντρόφους του. Εκεί, στις 9 Ιανουαρίου 1949, οι αλφαµίτες επι-
χείρησαν σχεδιασµένη δολοφονική επίθεση, οπλισµένοι µε

µπαµπού, λοστούς και σίδερα. Και αφού βασάνισαν άγρια τον
Τατάκη επί ώρες τον άφησαν µισοπεθαµένο να τον αποτελει-
ώσουν τα τραύµατα του.

Ο Τατάκης άφησε την τελευταία του πνοή την νύχτα της
9 µε 10 Ιανουαρίου 1949. ∆εν είχε κλείσει τα 36 του χρό-
νια... αλλά διάνυσε ιστορικά µια πολύ µεγάλη διαδροµή.

Απέκτησε γνώση και πείρα, συνειδητοποίησε την ανα-
γκαιότητα της ταξικής πάλης, δηµιούργησε ισχυρούς δε-
σµούς µε τους Ναυτεργάτες, κατέκτησε την εκτίµηση και
την εµπιστοσύνη τους, αναδείχθηκε σε ηγετική µορφή. 

Ατσαλώθηκε στις δυσκολίες, στα βασανιστήρια, έφτασε
µέχρι του σηµείου να διαθέτει την ίδια του τη ζωή για το
δίκιο της τάξης του, για τα κοµµουνιστικά ιδανικά, για το
κόµµα του, το ΚΚΕ.

Μέσα σ’ αυτή την πορεία, µέσα στις γραµµές του ΚΚΕ
και του ταξικού κινήµατος, µε την βαθύτερη συνειδητοποί-
ηση της αναγκαιότητας για ανυποχώρητη σύγκρουση, για
την  ανατροπή του εκµεταλλευτικού καθεστώτος, για την
νέα σοσιαλιστική - κοµµουνιστική κοινωνία,   διαµορφώ-
θηκε η προσωπικότητα του ∆ηµήτρη Τατάκη, διαµορφώ-
θηκαν οι προσωπικότητες των αγωνιστών που αφιέρωσαν
τη ζωή τους στον ταξικό αγώνα, µέχρι το τέλος. Μέχρι το
τέλος. 

Αυτό είναι το βασικό για κάθε αγωνιστή.

Θέλουµε να πούµε ιδιαίτερα στους νέους και στις νέες,
ότι η µελέτη, η γνώση της ιστορίας του κοµµουνιστικού, του
εργατικού κινήµατος, είναι σηµαντικός παράγοντας που εξο-
πλίζει, που διδάσκει και επιτρέπει να αναµετριώµαστε µε τις
πιο δύσκολες καταστάσεις.

Η ιστορική πείρα και η κατάκτηση των νόµων της ταξικής
πάλης σου επιτρέπει να προβλέπεις, να οργανώνεις καλά και
να ελέγχεις την πορεία του αγώνα, να αξιοποιείς τα  θετικά
στοιχεία, να ενσωµατώνεις την θετική πείρα στην καθηµερινή
δράση να εκτιµάς τις παραλήψεις, τα λάθη και να φροντίζεις
να µην επαναληφθούν.

Μέσα σ’ αυτό το δρόµο γίνεται η προσφορά µας πιο απο-
τελεσµατική. Το τονίζουµε αυτό γιατί έχουµε πολύ δουλειά
µπροστά µας, έχουµε µεγάλες υποχρεώσεις.

Η ίδια η επίθεση του κεφαλαίου, των πολιτικών και συν-
δικαλιστικών του εκπροσώπων επιβάλλει να δυναµώσει η
προσφορά και η απαιτητικότητα του ταξικού κινήµατος, των

δυνάµεων που µέσα από τις γραµµές του ΠΑΜΕ υπερασπί-
ζονται τα συµφέροντα της εργατικής τάξης.

Με τη δική µας προσπάθεια µπορεί να κερδηθούν νέες δυ-
νάµεις που προβληµατίζονται και µπαίνουν στον αγώνα.

Με την δική µας προσπάθεια µπορεί να προχωρήσει η
υπόθεση της οργάνωσης στους χώρους δουλειάς, να εντα-
χθούν νέοι εργάτες και εργάτριες στα συνδικάτα, να απελευ-
θερωθούν από τα δεσµά του εργοδοτικού-κυβερνητικού
συνδικαλισµού σε όλα τα επίπεδα, από την ΓΣΕΕ και την
Α∆Ε∆Υ που εκπροσωπούν τα συµφέροντα του κεφαλαίου,
µέχρι τα πρωτοβάθµια σωµατεία.

∆ίνουµε καθηµερινά τη µάχη για κάθε πρόβληµα δια-
φωτίζοντας τους εργαζόµενους για τις πραγµατικές αιτίες
που τα δηµιουργούν, για τις αιτίες της καπιταλιστικής κρί-
σης που σηµαδεύει το εκµεταλλευτικό σύστηµα. Έχουµε
ξεκάθαρο ότι ο αγώνος µας δεν περιορίζεται στην βελ-
τίωση των όρων πώλησης της εργατικής δύναµης αλλά
ανοίγει το δρόµο για την κατάργηση της εκµετάλλευσης.

Ο αγώνας µας βάζει τις βάσεις για άλλη κοινωνία, που η
εξουσία θα είναι στα χέρια της εργατικής τάξης και τα µέσα
παραγωγής θα είναι περιουσία του λαού που θα τα διευ-
θύνει σχεδιασµένα.

Σ’ αυτό τον αγώνα µας διδάσκει, µας συντροφεύει, µας
διαπαιδαγωγεί, η ζωή, η δράση και η θυσία του Τατάκη και
των άλλων ηρωικών µορφών που ανδρώθηκαν, ατσαλώθη-
καν, µεγαλούργησαν µέσα στις γραµµές του ΚΚΕ και του
ταξικού κινήµατος.

(Συνέχεια από τη σελ. 3)

29 Φλεβάρη 1948. Ένα καράβι ρίχνει
άγκυρα στο λιµάνι του Λαυρίου. Το φορ-
τίο του, περίπου 180 πολιτικοί κρατούµε-
νοι προερχόµενοι από τις φυλακές
Καλαµάτας και Πύλου.

Στο Λαύριο φτάσαµε αργά το από-
γευµα ενώ είχαµε ξεκινήσει από την προη-
γούµενη 28/2/48. ∆εν πέρασε πολλή ώρα
από το άραγµα του πλοίου που ένας από τη
συνοδεία διάβασε ένα κατάλογο µε 60 πε-
ρίπου ονόµατα κρατουµένων λέγοντας να
ετοιµαστούν γρήγορα µε τα πράγµατα τους
να µπουν στο κα9κι που ήταν δίπλα στο κα-
ράβι για να µεταφερθούν στη Μακρόνησο.
Μετά από λίγη ώρα αφού έφυγε το κα9κι
φώναξαν τα ονόµατα και εµάς των υπολοί-
πων και µας είπαν πολύ πρωινά είµαστε
έτοιµοι να φύγουµε µε το κα9κι για το Μα-
κρονήσι. Περίπου σε 20 κρατούµενους δεν
φώναξαν τα ονόµατα και σ’ αυτούς είπαν
ότι θα µεταφερθούν στη Γυάρο επειδή
είχαν καταδικαστεί. 

Έτσι την επό-
µενη ηµέρα, 1
Μάρτη 1948, µε το
φώτισµα της µέρας
µπήκαµε στο κα9κι
και σε λίγη ώρα απο-
βιβαζόµασταν στη
Μακρόνησο και στο
µέρος που στρατωνι-
ζόταν το 3ο τάγµα
σκαπανέων. Όταν
βγήκαµε στην ακτή,
ήλθαµε αντιµέτωποι µε την τραγική πραγ-
µατικότητα που είχε συντελεστεί την προη-
γούµενη, 29/2, και συνεχιζόταν και την
εποµένη, 1/3/48, στο Α τάγµα µε πολλούς
νεκρούς και τραυµατίες. 

Σε συνέχεια µας οδήγησαν στην απέ-
ναντι πλαγιά σε συρµατοπλεγµένο χώρο
που είχαν µεταφέρει σκηνές τις οποίες στή-
σαµε µόνοι µας και κατασκηνώσαµε. Ο
χώρος που κατασκηνώσαµε εµείς και που
στη συνέχεια µετέφεραν αρκετούς και από
άλλες φυλακές λεγόταν κλωβός υποδίκων
πολιτικών κρατουµένων. ∆ίπλα από το
κάτω δεξιό µέρος του δικού µας κλωβού
υπήρχε άλλος συρµατοπλεγµένος κλωβός

µε µεγάλες σκηνές που εκεί έµεναν 150 πο-
λιτικοί εξόριστοι και εκεί βρισκόταν όλη η
πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της ΕΑ-
Μικής εθνικής  αντίστασης. 

Η ζωή µας στη ΣΦΑ και για λίγο διά-
στηµα κυλούσε σχετικά οµαλά από άποψη
τροµοκρατίας. Πολλές φορές αντιµετωπί-
ζαµε έλλειψη νερού και η διατροφή µας
ήταν ποσοτικά και ποιοτικά ανεπαρκής.
Στο δικό µας στρατόπεδο της ΣΦΑ η τρο-
µοκρατία µε ξυλοδαρµούς άρχισε κατά τον
Αύγουστο του 1948 µε νυχτερινές εφόδους
από αλφαµίτες. Στην αρχή άρχιζαν από τα
ακρινά αντίσκηνα και µέρα µε τη µέρα
(προπαντός νύχτες) εντείνονταν οι ξυλο-
δαρµοί φτάνοντας σε εγκεφαλικές διασεί-
σεις και κατάπιωµα κουταλιών. Αυτή την
περίοδο αντικαταστάθηκε ο Βασιλόπουλος
από τον Σούλη. 

Λίγα µέτρα από τον κάτω κλωβό των
κρατουµένων φαντάρων υπήρχε το στρα-
τιωτικό ιατρείο µε έναν υπίατρο, δύο φα-

ντάρους φοιτητές
ιατρικής και δύο
τρεις φαντάρους νο-
σοκόµους. Οι νοσο-
κόµοι φαντάροι
όταν έρχονταν να
πάρουν αρρώστους
για το ιατρείο µας
έβγαζαν και φωτο-
γραφίες για να οι-
κονοµάνε το
χαρτζιλίκι τους.

Κατά το τέλος
του 1948 µε υπόδειξη των κρατουµένων
γιατρών και µε γνωµάτευση του στρατιωτι-
κού γιατρού φύγαµε 10 περίπου φυµατικοί
για το ΣΩΤΗΡΙΑ και έπειτα στο αναρρω-
τήριο των φυλακών ΑΒΕΡΩΦ. Το καλο-
καίρι του 1949 ο µακρονησιώτης
Παναγιώτης Κατούντας µου έδωσε ένα ση-
µείωµα, έγραφε: Φίλε Σωτήρη, καταδικά-
στηκα σε θάνατο. Περιµένω να εκτελεστώ.
Πεθαίνω τίµια για την υπόθεση του Λαού
µας. Σε φιλώ Σπύρος Μουζάκης.

Με αυτά τα λόγια βάδισαν προς το θά-
νατο, όπως βάδισαν τη ζωή όµορφα παλι-
καρίσια χωρίς να σκοντάψουν.

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣ και ΜΝΗΜΗΣ στον ΗΡΩΑ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΗ
τον ΠΡΩΤΟΠΟΡΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΗ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΤΑΤΑΚΗ Χαιρετίζουµε τους ηρωικούς Ναυτερ-

γάτες και τις Μακρονησιώτισες και τους
Μακρονησιώτες.

Το ∆.Σ της ΠΕΚΑΜ και τα Ναυτεργα-
τικά Σωµατεία αποφασίσαµε να εκπληρώ-
σουµε το χρέος µας στους δεσµώτες των
ΣΦΑ Μακρονήσου, να τιµήσουµε τον Κα-
πετάνιο µας, όπως τον αποκαλούσαµε στο
Μακρονήσι, τον Κοµµουνιστή Υποπλοί-
αρχο του Εµπορικού Ναυτικού και στέλε-
χος της ΟΕΝΟ ∆ηµήτρη Τατάκη. Στο
πρόσωπο του ∆ηµήτρη Τατάκη να τιµή-
σουµε τον δο-
λοφονηµένο
στο Μακρο-
νήσι ΕΠΟ-
Νίτη Γιώργο
Σαµπατάκο,
τους εκατο-
ντάδες ακρω-
τηριασµένους
συναγωνιστές
µας, τους
εκατοντάδες
που έχασαν
τα µυαλά
τους από τα
Βασανιστήρια.

Στις 27 ∆εκέµβρη 1947 η Ασφάλεια του
Πειραιά συνέλαβε εµένα και 71 άλλους συ-
ντρόφους. Μαζί µε µας πιάστηκε και ο σύ-
ντροφος Αντώνης Αµπατιέλος. Ο σ.
Αντώνης Αµπατιέλος στα Βούρλα που µας
πήγαν αρχικά και στη Μακρόνησο στη συ-
νέχεια, µας διηγιότανε τους αγώνες της
ΟΕΝΟ για την υπεράσπιση των δικαιωµά-
των των Ναυτεργατών. Ανάµεσα στα ονό-
µατα των στελεχών της ΟΕΝΟ ανέφερε
συχνά τα ονόµατα του συντρόφου ∆ηµήτρη
Κολλιαράκη τον Βασίλη Μπεκάκου. Συχνά
ανάφερε το όνοµα του ∆ηµήτρη Τατάκη και
την µεγάλη προσφορά του στους αγώνες της
ΟΕΝΟ. Ήταν η πρώτη φορά που άκουγα
το όνοµα του ήρωα Κοµµουνιστή που σή-
µερα τιµάµε την µνήµη του.

Πριν ένα χρόνο το ∆Σ της ΠΕΚΑΜ µε
καταγγελία που συνυπέγραψαν η ΠΕΑΕΑ-
∆ΣΕ, ο ΣΦΕΑ, ο Σύλλογος της Γυάρου και
το Μουσείο του Αη-Στράτη, καταγγείλαµε
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και τον ∆ήµαρχο
της νήσου Τζιας γιατί νοικιάζει το νησί της
Μακρονήσου σε βοσκούς, κυνηγούς και µε-

λισσοκόµους και έχει µετατρέψει το νησί σε
στάβλους χιλιάδων αιγοπροβάτων, αγελά-
δων και σε νεκροταφεία* αυτοκινήτων. Σή-
µερα πάνω στο νησί έχουν τοποθετήσει
µηχανισµό µέτρησης της έντασης του ανέ-
µου προετοιµασία για την τοποθέτηση ανε-
µογεννητριών, παρά την ύπαρξη των Π∆
που απαγορεύουν την αλλαγή της χρήσης
Γης της Μακρονήσου που έχει ολόκληρη
χαρακτηριστεί ως ιστορικός τόπος. Εµείς οι
Μακρονησιώτες και οι Μακρονησιώτισες
ξέρουµε πολύ καλά ότι οι Αστικές Κυβερ-

νήσεις θέλουν να
εξαφανίσουν τα
ίχνη των εγκληµά-
των τους στο σώµα
της Εθνικής µας
Αντίστασης, των
εγκληµάτων που
διέπραξαν στο Μα-
κρονήσι ενάντια
στους 100.000 δε-
σµώτες του νησιού
στην πλειοψηφία
τους µέλη του ΕΑΜ
και του ΚΚΕ.

Εµείς οι Μακρο-
νησιώτες και οι Μακρονησιώτισες έχουµε
χρέος απέναντι στους νεκρούς µας να µην
επιτρέψουµε να µετατραπούν τα ποτισµένα
µε αίµα βράχια της Μακρονήσου σε κάθε
είδους επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Θα
αγωνιστούµε να παραµείνει το Μακρονήσι
τόπος ιερής µνήµης ιστορικός τόπος, φάρος
οδηγητής για τις νέες γενιές το 1950.

Σύντροφε ∆ηµήτρη Τατάκη, σύντροφε
Γιώργο Σαµπατάκο, 350 σύντροφοι του Α’
Τάγµατος που δολοφονήθηκαν το 1948, σε
σας και στο Κόµµα µας το ΚΚΕ χρωστάµε
ένα µεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ γιατί µας διδά-
ξατε να αγαπάµε την εργατική τάξη, να
αγαπάµε τον Λαό µας και την πατρίδα µας,
µας µάθατε να µένουµε αλύγιστοι στα Βα-
σανιστήρια και τα εκτελεστικά αποσπά-
σµατα, µας διδάξατε να υπερασπιζόµαστε
τις ιδέες µας και την αξιοπρέπεια µας.

Μας διδάξατε να είµαστε Άνθρωποι

Τιµή και ∆όξα στο ∆ηµήτρη Τατάκη
στον Γιώργο Σαµπατάκο και σ’ όλους τους
Νεκρούς µας. Τιµή και ∆όξα στις Μακρο-
νησιώτισσες και στους Μακρονησιώτες.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ του ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ της ΠΕΚΑΜ ΓΙΑΝΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΜΑΚΡΟΝΗΣΙΩΤΗ ΣΩΤΗΡΗ ΚΡΑΝΙΑ

Α’ περίοδος 
ΣΦΑ ΒΟΥΛΙΑΓ-
ΜΕΝΗΣ 
Μαρτυρία
Τάσου ∆ανιήλ

Η ΣΦΑ αρχικά ήταν µια φυλακή
στρατιωτική ποινική, µε όλα τα χα-
ρακτηριστικά τέτοιου είδους φυλα-
κής. Καθώς έφταναν, όµως οι
αντιστασιακοί κρατούµενοι στρα-
τιώτες, όλοι µε δραστήρια συµµε-
τοχή στον ΕΛΑΣ, τακτικό και
εφεδρικό, στις ΕΑΜικές αντιστα-
σιακές οργανώσεις (ΕΠΟΝ, ΕΑΜ,
Σπουδάζουσα, Εθνική Αλληλεγγύη
κλπ) επίσης οι στρατιώτες κοµµου-
νιστές, υπόδικοι και κατάδικοι, από
τα επιµέρους  βασανιστήρια ( Χαy-
δάρι, ΕΣΑ κλπ) η εικόνα διαρκώς
άλλαζε. Οι κοµµουνιστές οργανω-
µένοι παίρναν στα χέρια τους τις
τύχες των κρατουµένων. Όλες τις
παρεχόµενες υπηρεσίες τις χαρα-
κτήριζε ανιδιοτέλεια, επρόκειτο για
πολιτικές προσφορές στον αγώνα.
Οι θαλαµάρχες, οι µάγειροι, οι κα-
θαριστές ήταν πολιτικοί κρατούµε-
νοι. Έλειψε το πορνό, το
οινόπνευµα, το καφενείο και προ-
παντός το χασίσι. ∆ηµιουργήθηκε
πολιτισµός, διαλέξεις, σχολεία,
αθλητισµός, θέατρο. ∆ύο πολιτι-
σµοί, δύο νοοτροπίες, δύο ιδεολο-
γίες, συγκρούονται σκληρά - η
κατεστηµένη αστική των νταήδων
και της διαφθοράς και η αγωνιστική
προλεταριακή κοµµουνιστική του
πολιτισµού και της ψυχικής 

ανάτασης. Μερικοί ποινικοί ήρθαν
µαζί µας. Από τους 4 θαλάµους οι
πολιτικοί πήραν τους 3.

Β΄ περίοδος 
ΣΦΑ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ
Μαρτυρία Τάσου ∆ανιήλ, 
από το βιβλίο:  ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

Οι στρατιωτικοί δεσµοφύλακες έλ-
πιζαν βέβαια ότι όλα αυτά θα αλλά-
ξουν µε τη µεταφορά της φυλακής
στον αποµονωµένο ξερόβραχο του
µαρτυρίου, τη Μακρόνησο. Η διοί-
κηση στην αρχή τηρούσε την τα-
κτική του µαστίγιου και του
καρότου. Η τακτική του µαστίγιου
(βία και τροµοκρατία ) ασκούνταν
ανεπίσηµα από τους τραµπούκους
ποινικούς (ελάχιστα άτοµα) από
τους παρακρατικούς και τους ΜΑΥ-
δες, όχι από την κανονική φρουρά. 

Γ΄ περίοδος  
ΣΦΑ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ
ΣΦΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
Μαρτυρία ∆ηµήτρη Τσιµπουκίδη

Το υπαίθριο στρατόπεδο πολιτικών
κρατουµένων στης ΣΦΑ, που ήταν
µόνο ένα τµήµα του γενικού καταυ-
λισµού της Μακρονήσου, άρχισε
συστηµατικά να λειτουργεί τους

πρώτους µήνες
του 1948
ύστερα από
κοινή απόφαση
τριών υπουρ-

γείων (Στρατιωτικών, Εσωτερικών
και ∆ικαιοσύνης) λίγο µετά τα αιµα-
τηρά γεγονότα, που έγιναν στο Α’
Τάγµα Σκαπανέων το Φλεβάρη-1η
Μάρτη του 1948

Η ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΣΤΗ ΣΦΑ
Μαρτυρία Παντελή Λιότσου

Στο τέλος Σεπτεµβρίου του 1948 µε
πήγαν στη ΣΦΑ κατηγορούµενο για
ανθρωποκτονία. ∆ιοικητής ήταν ο
Θωµάς Σούλης και µε παρέδωσε
στον αρχιβασανιστή ο οποίος µε
έβαλε στην αποµόνωση και µε κρα-
τούσε όρθιο συνεχώς. Με χτυπού-
σαν µε ξύλα και µε σιδερόβεργες
συνέχεια, µε έριχναν στη θάλασσα
και όταν έχανα τις αισθήσεις µου,
µου έριχναν νερό στις πλάτες. Συ-
νέχεια και γύρω στο συρµατό-
πλεγµα και σε απόσταση ο ένας
από τον άλλον 50 η 80 µέτρα ήταν
και άλλοι αγωνιστές, όπως ο Κ. Γέ-
µελος και Τσιρογιάννης, Αδάµης
Αδαµόπουλος, Μάνογλου, Τατάκης
και πολλοί άλλοι αγωνιστές. Απένα-
ντι ήταν το σύρµα που είχαν κρα-
τουµένους τους καθαιρεθέντες
µόνιµους αξιωµατικούς, οι οποίοι
είχαν ενταχθεί στον ΕΛΑΣ και πολέ-
µησαν τους κατακτητές. Ήταν οι
στρατηγοί Σαράφης, Μάντακας,
Αυγερόπουλος και Μουστεράκης.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 
ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ
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ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
Προκλητική έφοδος του

Σ∆ΟΕ στα γραφεία της ΠΝΟ
Καταδικάζουµε την απροκάλυπτη κρατική παρέµβαση

στη λειτουργία των συνδικαλιστικών ενώσεων, όπως του
Σ∆ΟΕ στα γραφεία της ΠΝΟ, στην προσπάθεια τους εφο-
πλιστές – κυβέρνηση και πολιτικές δυνάµεις που υπερα-
σπίζουν το κεφάλαιο να εκβιάσουν, να τροµοκρατήσουν,
να χτυπήσουν την οργάνωση και αντίδραση στα σχέδια
τους.

Είναι πρόκληση και κατάπτωση να υπάρχουν πάνω
από 10 χιλιάδες υπεράκτιες εταιρείες (OFF SHORE) στη
χώρα µας που φιγουράρουν πρώτοι στη λίστα οι εφοπλι-
στές. 

Είναι πρόκληση να ισχύει ο Ν.2687/1953 περί προ-
στασίας κεφαλαίων προερχόµενα από το εξωτερικό και
να µην ελέγχονται.

Είναι πρόκληση να απολαµβάνουν προνοµίων τα ναυ-
τικά πρακτορεία – σύγχρονα δουλεµπορικά κέντρα – και
θεσµοθετηµένα να µην ελέγχονται µε δισεκατοµµύρια
τζίρο από την «µαύρη» - ανασφάλιστη εργασία.

Τον έλεγχο τον κάνουν οι εργαζόµενοι στα σωµατεία
τους και όχι το κράτος και το κεφάλαιο, τονίζουν σε δελ-
τίο Τύπου τα σωµατεία ΠΕΜΕΝ—ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ και προ-
σθέτουν: Θα υπερασπίσουµε και θα περιφρουρήσουµε τα
συνδικαλιστικά όργανα και ελευθερίες µε ασπίδα τους
ναυτεργάτες, τους εργαζόµενους.

Απαιτούν κατάργηση
κάθε περιορισµού στα ναύλα!

Ούτε δύο 24ωρα δεν πρόλαβαν να περάσουν από την
πρωτοφανή επίθεση τροµοκράτησης και συκοφάντησης
µε την οποία κόµµατα και ΜΜΕ του κεφαλαίου προσπά-
θησαν να εµποδίσουν τον αγώνα των ναυτεργατών και
ήρθαν οι ίδιοι οι εφοπλιστές να επιβεβαιώσουν πόσο επι-
τακτικό είναι αυτός ο αγώνας να δυναµώσει και να γίνει
υπόθεση όλου του λαού.

Έτσι, η Ένωση Επιχειρήσεων Ακτοπλο%ας και τρεις
ναυτιλιακές εταιρείες κατέθεσαν προσφυγή στο Συµβού-
λιο της Επικρατείας ζητώντας την κατάργηση κάθε από-
φασης που επιβάλλει το ανώτατο πλαφόν στα ναύλα.
Στηριζόµενοι στην ΕυρωπαNκή Συνθήκη, στους Κανονι-
σµούς της ΕΕ και αποφάσεις των ΕυρωπαNκών δικαστη-
ρίων, χαρακτηρίζουν «ανεπίτρεπτο περιορισµό στην
ελεύθερη παροχή υπηρεσιών» τον καθορισµό των ναύ-
λων.

Κι όλα αυτά την ώρα, που µόνο από το 2001 τα ακτο-
πλοNκά εισιτήρια έχουν αυξηθεί κατά 400%. Τώρα οι εφο-
πλιστές απαιτούν και την κατάργηση του πλαφόν που
ισχύει για τα εισιτήρια της οικονοµικής θέσης και τα
ναύλα των οχηµάτων για να προχωρήσουν σε νέες αυξή-
σεις.

Εξωτερικοί συνεργάτες της
«τρόϊκα» η ΓΣΕΕ και η ΠΝΟ
Για τις ανατροπές στο ασφαλιστικό η πλειοψη-

φία της ΓΣΕΕ, διά του προέδρου της Γ. Παναγόπουλου,
ζήτησε «να αποφευχθεί η βίαιη προσαρµογή των ρυθµί-
σεων» και «να µη θιγούν από τις αλλαγές οι εργαζόµε-
νοι πριν την 1/1/1983». ∆ηλαδή, να γίνουν λάου-λάου οι
ανατροπές για να περάσουν ευκολότερα τα µέτρα που
έχει ανάγκη το κεφάλαιο. 

Για τα εργασιακά, η ΓΣΕΕ ζήτησε να µη νοµο-
θετήσει η κυβέρνηση το τριετές πάγωµα των µισθών,
αλλά να αφήσει να συνεχιστούν οι διαπραγµατεύσεις για
την Εθνική Σύµβαση Εργασίας, όπου η ΓΣΕΕ ζητάει αύ-
ξηση γύρω στο 1%, όσο δηλαδή υπολογίζει το µέσο
πληθωρισµό της ΕΕ! 

Ακόµα πιο καθαρά φαίνεται ο ρόλος του εργο-
δοτικού κυβερνητικού συνδικαλισµού από την απόφαση
της πλειοψηφίας της ΠΝΟ να µη συµµετάσχει στην
απεργία 29 Ιούνη και την υπονοµευτική τακτική της σε
όσες απεργίες αναγκάστηκε να συµµετάσχει, όπως στις
8 Ιούλη, διαδίδοντας ψέµατα ότι τα νέα µέτρα δεν αφο-
ρούν τους ναυτεργάτες (!) 

Τι γίνεται στα ναυπηγεία,
στη Ναυπηγοεπισκευαστική
Ζώνη Περάµατος; Έχουµε µια
µίζερη, πολύ επικίνδυνη κατά-
σταση. Ναυπηγεία παραδοµένα
στο κεφάλαιο, στα χέρια ντό-
πιων και ξένων επιχειρηµατικών
οµίλων, που ξεζουµίζουν τους
εργαζόµενους οδηγώντας σε
πορεία απαξίωσης µια σηµα-
ντική υποδοµή και χιλιάδες ερ-
γαζόµενους, κατόχους µιας
σπουδαίας τεχνογνωσίας, µιας
αναντικατάστατης πείρας, ση-
µαντική βάση για την ανάπτυξη
αυτού του νευραλγικού κλάδου
για το καλό του λαού µας.

Η ιδιωτικοποίηση, η παρά-
δοση των ναυπηγείων Σκαρα-
µαγκά στην κοινοπραξία της
"Abu Dhabi Mar" και της
"Thussen Krup", στην κοινοπρα-
ξία των Αραβικών και Γερµανι-
κών µονοπωλιακών οµίλων είναι
καταστροφικήγια τους εργαζό-
µενους, υπονοµεύει κυριαρχικά
δικαιώµατα, το µέλλον της εγ-
χώριας παραγωγής. Απαξιώ-
νουν τη Ζώνη, βασανίζουν
χιλιάδες µεταλλεργάτες που
τους καταδικάζουν στη χρόνια
ανεργία.

Οι Έλληνες εφοπλιστές,
που αρµέγουν την ελληνική οι-
κονοµία και ληστεύουν το
µόχθο χιλιάδων εργαζοµένων
ναυπήγησαν την τελευταία δε-
καετία περίπου δυόµισι χιλιά-
δες καράβια στα ασιατικά και
σε άλλα ναυπηγεία, καταβάλλο-
ντας µυθικά ποσά, καταβάλλο-
ντας πάνω από εκατόν είκοσι
δισεκατοµµύρια δολάρια, επι-
λέγοντας τα ελληνικά ναυπη-
γεία για να κτίσουν µόνο δύο
επιβατηγά - οχηµαταγωγά
πλοία!

Αυτή είναι η κατάσταση που
διαµορφώνει η καπιταλιστική
ανάπτυξη, ο καταµερισµός που
έχει καθοριστεί στην Ευρω-
παyκή Ένωση, µε την συνενοχή
των ελληνικών αστικών κοµµά-
των.

Στο λιµάνι του Πειραιά, στο
µεγαλύτερο λιµάνι της χώρας,
γίνεται ένα ακόµα µεγάλο
έγκληµα. ΠΑΣΟΚ και Ν∆ το πα-
ρέδωσαν στην κινέζικη πολυε-
θνική COSCO, που κερδίζει ήδη
και προσδοκά να κερδίσει τε-
ράστια κέρδη.

Μιλάµε για υποδοµή που δη-
µιουργήθηκε µε το µόχθο και τα
χρήµατα του ελληνικού λαού,
µε το µόχθο εκατοντάδων λιµε-
νεργατών που δέχονται µια συ-
ντονισµένη επίθεση µε σκοπό
την κατάργηση κάθε δικαιώµα-
τος και βλέπουν τη µαζική αντι-
κατάσταση από εργαζόµενους
σε εργολάβους, µε άθλιες αµοι-
βές και τις πιο αντεργατικές ερ-
γασιακές σχέσεις.

∆εν σταµατάνε εδώ. Παρα-
δίνουν τα πάντα στο µεγάλο
κεφάλαιο και καλλιεργούν ψεύ-
τικες προσδοκίες. Το Πρό-
γραµµα επενδύσεων του ΟΛΠ
Ανώνυµη Εταιρεία και το λεγό-
µενο αναπτυξιακό σχέδιο για
τον Πειραιά, αποτελούν κρί-
κους στην αλυσίδα της καπιτα-
λιστικής ανάπτυξης που
έχει κριτήριο το κέρδος των πο-
λυεθνικών, το κέρδος των εφο-
πλιστών και των άλλων
καπιταλιστών που ρουφάνε το
αίµα του λαού µας.

Με αυτό το κριτήριο δου-
λεύουν για τη µετατροπή της
χώρας µας σε διεθνές κέντρο

µεταφορών - εµπορίου - ενέρ-
γειας, τη µετατροπή της
Αττικής σε κέντρο χρηµατοπι-
στωτικών, ναυτιλιακών υπηρε-
σιών, και του Πειραιά σε κέντρο
µεταφοράς και διαµετακόµισης
εµπορευµατοκιβωτίων, για την
προώθηση κινέζικων και άλλων
εµπορευµάτων στην Ευρώπη,
στην Αφρική, στη Μέση Ανα-
τολή, στα Βαλκάνια.

Αλλάζουν τη χρήση των
χώρων του λιµανιού, σχεδιά-
ζουν µεγάλα ξενοδοχεία, προε-
τοιµάζουν νέους ντόκους για να
γίνει ο Πειραιάς αφετηρία
κρουαζιερόπλοιων που θα κι-
νούνται µε πληρώµατα σκλά-
βους, στα πλαίσια της πολιτικής
της απελευθέρωσης του Κα-
µποτάζ, της κατάργησης κάθε
ελέγχου. Αυτήν την ανάπτυξη
διαφηµίζει το ΠΑΣΟΚ, µαζί µε
την πλουτοκρατία, για να
εγκλωβίσουν την εργατική
τάξη, να κοροyδέψουν τους µι-
κρούς επαγγελµατίες.

Η πολυεθνική COSCO και τα
άλλα µεγαθήρια, µαζί µε τους
εφοπλιστές και τους άλλους
επιχειρηµατίες δεν επενδύουν
για την ψυχή της µάνας τους,
επενδύουν να αυξήσουν τα
κέρδη τους, µε καθεστώς ισο-
πέδωσης των µισθών, των ερ-
γασιακών, ασφαλιστικών
δικαιωµάτων, αξιοποιώντας τη
χώρα µας για την προώθηση
των συµφερόντων τους στην
ευρύτερη περιοχή, δίνοντας τη
µάχη στον ενδοκαπιταλιστικό
ανταγωνισµό.

Οι τάσεις είναι προδιαγε-
γραµµένες. Οι θέσεις εργασίας
είναι µετρηµένες και θα µειώνο-
νται συνεχώς στα καράβια, στα
ναυπηγεία, στο λιµάνι.  Οι δρό-
µοι που κινείται το χρήµα είναι
καθορισµένοι, ανάµεσα στα
κρουαζιερόπλοια και στα ξενο-
δοχειακά συγκροτήµατα µε τα
οποία οι Tour operatorς έχουν
συνάψει συµβάσεις. Τα µικρά
µαγαζιά, οι µικρές βιοτεχνίες, οι
επαγγελµατίες που κινούνται
αυτά τα χρόνια µε το λιµάνι, θα
µπούνε σε µεγάλη περιπέτεια.

Οι δουλειές, οι υπηρεσίες, η
αποθήκευση, η συσκευασία θα
συγκεντρωθούν σε λίγα χέρια,
οι αυτοκινητιστές θα χάσουν
έδαφος, τα εµπορευµατοκιβώ-
τια θα µεταφέρονται στο εµπο-
ρευµατικό κέντρο του Θριασίου
µε το τρένο.

Η µονάδα που ετοιµάζει ο
ΟΛΠ µε την COSCO, µε τη ∆ε-
ξαµενή για τις επισκευές των
πλοίων της πολυεθνικής όχι
µόνο δεν λύνει το πρόβληµα
αλλά προδίδει τις επικίνδυνες
στοχεύσεις για αλλαγή χρήσης
των χώρων, ακόµα µεγαλύτερη
συρρίκνωση, µέχρι και διάλυση
της Ζώνης, χτυπώντας ακόµα
περισσότερο τους µεταλλεργά-
τες και τους µικρούς αυτοαπα-
σχολούµενους.

Πρέπει να σηµάνει συναγερ-
µός, να εµποδιστούν τα
αντεργατικά σχέδια, να αναµε-
τρηθούµε µε αυτόν, τον καπιτα-
λιστικό δρόµο ανάπτυξης που
υπηρετεί τα συµφέροντα των
λίγων. 

Αυτό το σχέδιο δεν εγγυάται
τίποτα για τους εργαζόµενους
του Πειραιά. ∆εν εξασφαλίζει
το δικαίωµα στην πλήρη-στα-
θερή εργασία, δεν εξασφαλίζει
σύγχρονα κοινωνικά -ασφαλι-
στικά και εργασιακά δικαιώµα-
τασε αντιστοιχία µε τις
δυνατότητες που διαµορφώνει
ο παραγόµενος πλούτος, η πα-
ραγωγικότητα της εργασίας, η
ανάπτυξη της επιστήµης και
της τεχνολογίας. ∆εν εξασφαλί-
ζει τακτικές, ασφαλείς, φτηνές
θαλάσσιες συγκοινωνίες, λιµά-
νια, Ναυπηγεία στην υπηρεσία
των λαyκών συµφερόντων.

Οσο η εξουσία θα είναι στα
χέρια του κεφαλαίου, όσο τα
πλοία, τα λιµάνια, τα ναυπηγεία,
γενικότερα τα µέσα παραγω-
γής, θα είναι στα χέρια των
εφοπλιστών και των άλλων κα-
πιταλιστών, όσο η ανάπτυξη

της οικονοµίας θα έχει κριτήριο
το κέρδος, η ζωή των ναυτερ-
γατών, των µεταλλεργατών,
των εργαζόµενων στα λιµάνια,
η ζωή των εργατικών - λαyκών
οικογενειών θα χειροτερεύει.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα
που είναι ανάγκη να συνειδητο-
ποιηθεί και από τους πιο διστα-
κτικούς.

Η ικανοποίηση των αναγκών
των ναυτεργατών, των λιµενερ-
γατών, των µεταλλεργατών, η
ικανοποίηση, συνολικά των λαy-
κών αναγκών απαιτεί ριζικές αλ-
λαγές, απαιτεί να περάσει η
εξουσία στα χέρια του λαού
µας, ο πλούτος στα χέρια
αυτών που τον παράγουν, να γί-
νουν τα πλοία, τα ναυπηγεία, τα
λιµάνια, γενικότερα τα µέσα πα-
ραγωγής λαyκή περιουσία, να
στηριχθεί η ανάπτυξη στον κε-
ντρικό σχεδιασµό που θα εκ-
φράζεται σε κλαδικό και
περιφερειακό επίπεδο.

Να οργανωθεί εργατικός -
κοινωνικός έλεγχος µέσα από
τον οποίο θα συµµετέχουν οι
εργαζόµενοι, οι λαyκοί φορείς
στην οικοδόµηση της νέας κοι-
νωνίας.

Γι' αυτό παλεύει το ΚΚΕ δί-
νοντας σκληρό αγώνα για όλα
τα προβλήµατα των εργαζοµέ-
νων. Σ' αυτόν το δρόµο ανά-
πτυξης που κουµάντο θα κάνει
ο λαός µπορούν τα ναυπηγεία,
οργανωµένα σε ενιαίο - δηµό-
σιο φορέα, να συµβάλλουν σχε-
διασµένα στην κατασκευή
σύγχρονων πλοίων, στην επι-
σκευή και στη συντήρηση των
καραβιών, επεκτείνοντας τη
δραστηριότητά τους γενικό-
τερα στις µεταφορές, σε κά-
λυψη αναγκών της Εθνικής
Αµυνας.

Σ' αυτόν το δρόµο ανάπτυ-
ξης µπορούµε να έχουµε σύγ-
χρονα αξιόπλοα, ασφαλή
ακτοπλοyκά πλοία, εξασφαλίζο-
ντας την απρόσκοπτη  συγκοι-
νωνιακή εξυπηρέτηση όλων των
νησιών, µε φτηνό εισιτήριο.
Ακτοπλοyκές συγκοινωνίες, του-
ριστικά πλοία που θα δώσουν
ώθηση, πρώτα απ' όλα, στο
λαyκό τουρισµό, θα συµβάλ-
λουν στην αξιοποίηση της φυ-
σικής οµορφιάς και της
πολιτιστικής κληρονοµιάς του
τόπου µας, στην αναβάθµιση
των νησιών αλλά και των παρα-
θαλάσσιων περιοχών της ηπει-
ρωτικής Ελλάδας.

Ικανοποίηση των µεταφορι-
κών αναγκών της χώρας σε
καύσιµα, σε εµπορεύµατα στα
πλαίσια νέων οικονοµικών σχέ-
σεων µε άλλα κράτη, στη βάση
του αµοιβαίου οφέλους, αξιο-
ποίηση των δυνατοτήτων συµ-
µετοχής των ποντοπόρων
πλοίων στις διεθνείς µεταφο-
ρές. Σ' αυτόν το δρόµο ανάπτυ-
ξης µπορεί να εξασφαλιστεί το
δικαίωµα στην πλήρη-σταθερή
εργασία, σύγχρονα εργασιακά
και ασφαλιστικά δικαιώµατα, το
δικαίωµα στη µόρφωση, στην
επαγγελµατική εκπαίδευση και
µετεκπαίδευση, δωρεάν.

Σ' αυτόν το δρόµο ανάπτυ-
ξης µπορούν να αναβαθµιστούν
οι κανόνες προστασίας της αν-
θρώπινης ζωής στη θάλασσα,
να παρθούν µέτρα ουσιαστικής
προστασίας της Υγείας, της
ασφάλειας και της ζωής των ερ-
γαζοµένων, να αποκτήσει άλλη
θέση στη ζωή τους ο ελεύθε-
ρος χρόνος, η ψυχαγωγία, η ξε-
κούραση, ο λαyκός πολιτισµός

Αυτή είναι η προοπτική της
πάλης µας, αυτό πρέπει να κτί-
σουµε µε κόπο, µε αυτοθυσία,
σε ρήξη µε το εκµεταλλευτικό
καθεστώς.

Μαραζώνει η
ναυπηγοεπισκευή 

Λιµάνια στα χέρια
των πολυεθνικών

Απαιτούνται
ριζικές αλλαγές

Προδιαγεγραµµένες
αντιλαικές τάσεις 

(Συνέχεια από τη σελίδα 1)

«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» φέρνει νέους φόρους 
και ιδιωτικοποιήσεις

Έληξε η λαχειοφόρος του ΠΑΜΕ
Ολοκληρώθηκε µε επιτυχία η λαχειοφόρος για την οι-

κονοµική ενίσχυση του ΠΑΜΕ. Ο αριθµός που κερδίζει
µε βάσει την κλήρωση του λαiκού λαχείου την 6η Ιούλη
2010 είναι ο 29095 και ανήκει στους λαχνούς που πήρε το
Σωµατείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας. 

Η Ε.Γ του ΠΑΜΕ ευχαριστεί όλους τους εργαζόµε-
νους, τους νεολαίους, τους µετανάστες, τους συνταξιού-
χους για την συµβολή τους στην οικονοµική ενίσχυση του
ΠΑΜΕ, που είναι απαραίτητος όρος για την συνέχιση της
πρωτοπόρας και πολύµορφης δράσης του για τα συµφέ-
ροντα της εργατικής τάξης. Καθώς και για την ουσιαστική
συµβολή τους για την επιτυχία του 16ου Συνεδρίου της
ΠΣΟ, που έχουµε αναλάβει τη διοργάνωσή του και χρει-
άζεται οικονοµική στήριξη. 

«Ένα τραγούδι για τον αγώνα»
Με σύνθηµα «ένα τραγούδι για τον αγώνα» εργατοjπάλ-
ληλοι, νέοι, µετανάστες, γυναίκες, αυτοαπασχολούµενοι
µαζί µε τις οικογένειές τους αντάµωσαν την Τρίτη 6 του
Ιούλη µε τα συνδικάτα τους και άλλους µαζικούς φορείς
στις 7 µ.µ. στο Σύνταγµα στη συναυλία - συγκέντρωση
που συνδιοργάνωσαν το ΠΑΜΕ, ο Πανελλήνιος Μουσι-
κός Σύλλογος και το Σωµατείο Ελλήνων Ηθοποιών µε τη
συµµετοχή δεκάδων  καλλιτεχνών. Πρόκειται για ένα ση-
µαντικό βήµα αγωνιστικής κλιµάκωσης, ενταγµένο στην
πολύµηνη και πολύµορφη δράση των ταξικών δυνάµεων
για την οργάνωση της αντεπίθεσης των εργαζοµένων.

«Ο εχθρός λαός» από το ΠΑΜΕ

Οι εργαζόµενοι, µέλη του ΠΑΜΕ, µεταξύ των άλλων
αγωνιστικών προσδοκιών και δράσεών τους, υψώνουν το
ανάχωµα της ποιότητας της σκέψης, της µετάδοσης της
γνώσης, της διατήρησης της παράδοσης, των ηθών και των
εθίµων µας, δηµιουργώντας µια θεατρική οµάδα, που 13
Ιούνη ανέβασε στο Αττικό Άλσος, το έργο «Ο εχθρός
λαός». Ένα έργο επίκαιρο και διαχρονικό, ιδιαίτερα σή-
µερα που: «Όνειρα χίλια µέσα στο κεφάλι τους τ’ απο-
θηκεύανε στο προσκεφάλι τους. Χρόνια καλύτερα
ελπίζανε να ‘ρθούνε το σήµερα οι ληστές δεν εχτιµούνε». 

Με την ψήφο της κυβερνητικής πλειοψηφίας 1 Ιούνη στη
Βουλή, ο «Καλλικράτης»  αποτελεί πλέον νόµο του κράτους.
Στην αντιδραστική φιλοσοφία και το αντιλαiκό περιεχόµενο της
µεταρρύθµισης του ΠΑΣΟΚ συναίνεσαν οι διοικήσεις της
ΚΕ∆ΚΕ και της ΕΝΑΕ καθώς και τα κόµµατα Ν∆ - ΛΑ.Ο.Σ. -
ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητα από τη µετέπειτα στάση τους για
ψηφοθηρικούς λόγους.

Αντίθεση και ανυπακοή στο σχέδιο «Καλλικράτης», πρό-
τεινε το ΚΚΕ καταθέτοντας παράλληλα την θέση του για λαiκές
δοµές διοίκησης και διεύθυνσης σε κεντρικό και τοπικό επί-
πεδο που θα έχουν ως θεµέλιό τους την κοινωνική ιδιοκτησία
στα βασικά και συγκεντρωµένα µέσα παραγωγής, τον κεντρικό
σχεδιασµό και το λαiκό έλεγχο από τα πάνω προς τα κάτω.

Ο «Καλλικράτης», όπως η ίδια η κυβέρνηση οµολογεί, γί-
νεται γιατί αυτό επιτάσσει η Ε.Ε. µε τη Συνθήκη της Λισαβόνας
και το πρόγραµµα σταθερότητας για την αντιµετώπιση της κρί-
σης. Ταυτόχρονα, είναι ενταγµένος στο πλαίσιο των όρων και
των προjποθέσεων του µνηµονίου, που υπέγραψε η ελληνική
κυβέρνηση µε την Κοµισιόν, το ∆ΝΤ και την Ευρωπαiκή Κε-
ντρική Τράπεζα. 

Είναι γεγονός ότι η νέα διοικητική δοµή θα δώσει ώθηση
στην καπιταλιστική ανάπτυξη, θα ανοίξει νέους «δρόµους» για
να γίνουν επενδύσεις σε νέους τοµείς (πράσινη ανάπτυξη) µε
καλύτερους όρους για τους επιχειρηµατίες. Ακόµα, δηµιουργεί
το έδαφος, τη µεγάλη αγορά, για επενδύσεις ισχυρών επιχει-
ρηµατικών οµίλων. 

Η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι ο «Καλλικράτης» φέρ-
νει ανεργία. Οι νέοι οργανισµοί ΟΤΑ που θα δηµιουργηθούν
καθώς και οι συγχωνεύσεις των νοµικών προσώπων και των
επιχειρήσεων των σηµερινών δήµων στέλνουν στην ανεργία χι-
λιάδες συµβασιούχους ορισµένου ή αορίστου χρόνου ιδιωτικού
δικαίου, όπως και µόνιµους των οποίων η σηµερινή θέση θα κα-
ταργηθεί. 

Τέλος, κατακερµατίζει και υποβαθµίζει υπηρεσίες νευραλ-
γικής κοινωνικής σηµασίας (Παιδεία, Υγεία - Πρόνοια κ.λπ.)
που θα περάσουν στους ΟΤΑ, ώστε εντελώς απαξιωµένες να
παραδοθούν στη λεγόµενη ιδιωτική πρωτοβουλία, για να µε-
ταλλαχθούν σε κερδοφόρες µπίζνες.

Οι αντιδράσεις των υπόλοιπων κοµµάτων, Ν∆ - ΛΑ.Ο.Σ. -
ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ, που αναφέρονται είτε στην προχειρότητα στο
σχεδιασµό, είτε στις κοµµατικές σκοπιµότητες, είναι άσφαιρες
αλλά και καιροσκοπικές. Επιδιώκουν να τρυγήσουν τη λαiκή
δυσαρέσκεια, παρότι είναι φορείς της ίδιας πολιτικής, επί της
ουσίας.

Η µάχη των τοπικών και περιφερειακών εκλογών του Νο-
έµβρη 2010 παίρνει, από τα ίδια τα πράγµατα και ακόµα πε-
ρισσότερο από ό,τι παλιότερα, λόγω των εξελίξεων τον
τελευταίο χρόνο µε την οικονοµική καπιταλιστική κρίση, γενικό
χαρακτήρα πολιτικής αναµέτρησης. ∆εν έχει καµιά βάση ο δια-
χωρισµός των προβληµάτων σε προβλήµατα στο χώρο εργασίας
και προβλήµατα στο χώρο κατοικίας, στο χώρο σπουδών. Τα
λεγόµενα τοπικά προβλήµατα είναι απόρροια των γενικών.

Το Νοέµβρη του 2010 οι εργαζόµενοι της χώρας µας, έχουν
την ευκαιρία να µετατρέψουν την εκλογική µάχη για τις τοπικές
και περιφερειακές διοικήσεις του κράτους σε εφαλτήριο αντε-
πίθεσης. Μαζικά να πάνε να ψηφίσουν και µπροστά στις κάλ-
πες να σκεφτούν συνολικά την κατάσταση και τα προβλήµατα
που βιώνουν. Να αναλο-
γιστούν ότι ψηφίζοντας
ΠΑΣΟΚ και Ν∆ εκχω-
ρούν το δικαίωµα να υπο-
στηρίζουν τα κόµµατα
αυτά ότι ο λαός συµφωνεί
µε τα βάρβαρα µέτρα
«εξόδου από την κρίση»,
ότι ο λαός εθελοντικά δέ-
χεται νέες θυσίες. 

Τους συνδυασµούς
του ΚΚΕ µπορεί και πρέ-
πει να τους στηρίξουν
όλοι και όλες που γνωρί-
ζουν ότι υπερασπιζόµα-
στε τα συµφέροντα του
εργαζόµενου λαού από
την κερδοφορία των
µονοπωλίων, από τους
πολιτικούς τους εκπροσώ-
πους, ανεξάρτητα αν
έχουν διαφορές µαζί µας
σε ορισµένα, περισσό-
τερα ή λιγότερα, ζητή-
µατα. Στα ψηφοδέλτιά
του ΚΚΕ θα µετέχουν
µέλη, φίλοι και συνεργα-
ζόµενοι που µπορούν να
ανταποκριθούν στη συν-
θετότητα της εκλογικής
µάχης και στα αυριανά
καθήκοντα µετά την
εκλογή τους.

«ΛΑ�ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
Υποψήφιοι 

Περιφερειάρχες
ΑΤΤΙΚΗΣ:

Παφίλης Θανάσης 

ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ:
Κωνσταντινίδης Θεοδόσης 

ΑΝ. ΣΤΕΡΕΑΣ - ΕΥΒΟΙΑΣ:
Μαρίνος Γιώργος 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ:
Μπούτας Βαγγέλης 

∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ:
Τσάκωνας Αντώνης 

ΑΝ. ΜΑΚΕ∆.-ΘΡΑΚΗΣ:
Τρέλλης Χρήστος 

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ:
Καραθανασόπουλος Νίκος 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ:
Γόντικας Νίκος 

ΗΠΕΙΡΟΥ:
Κωτσαντής Κώστας 

ΙΟΝΙΟΥ:
Γουλής Θόδωρος 

ΚΡΗΤΗΣ:
Ορφανός Στέλιος 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ:
Κόρακας Στρατής 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ:
Καφαντάρη Λίλα

ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΛΑHΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΠΛΟΙΑ - ΛΙΜΑΝΙΑ - ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ
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Άγρια δολοφονική επίθεση του ισραηλι-
νού στρατού ενάντια στη νηοποµπή αλλη-
λεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό,
σηµειώθηκε τη νύχτα της Κυριακής προς
∆ευτέρα 31 Μάη, µε αποτέλεσµα να υπάρ-
χουν εννέα νεκροί και δεκάδες τραυµα-
τίες.Η προκλητική στρατιωτική δράση του
ισραηλινού κράτους στηρίζεται και πριµο-
δοτείται σταθερά από τις ΗΠΑ, την ΕΕ και
τους άλλους ιµπεριαλιστικούς οργανι-
σµούς. Ευθύνες έχουν και οι κυβερνήσεις
του ΠΑΣΟΚ και της Ν∆, που όχι µόνο ανέ-
χτηκαν την ισραηλινή επιθετικότητα, αλλά
υπέγραψαν συµφωνίες στρατιωτικής συ-
νεργασίας διοργανώνοντας µεγάλης έκτα-
σης κοινά στρατιωτικά γυµνάσια. 

Το νέο αποτρόπαιο έγκληµα της κυβέρ-
νησης του Ισραήλ έγινε τη στιγµή διεξαγω-
γής ελληνοyσραηλινής στρατιωτικής
επιθετικής άσκησης, ένα ακόµη ενδεικτικό
στοιχείο της ωµής συµµετοχής της ελληνι-
κής πλουτοκρατίας στα πολεµοκάπηλα
σχέδια στην ευρύτερη περιοχή µας. 

«Οι Ισραηλινοί µας ζητούν να παραδώ-
σουµε ελληνικό πλοίο, τι να κάνουµε;»,
ήταν η κραυγή αγωνίας των ναυτικών των
ελληνικών πλοίων, που συµµετείχαν στην νη-
οποµπή αλληλεγγύης και επί 3 ώρες εκλι-
παρούσαν για οδηγίες από το υπουργείο
Ναυτιλίας, 

«Σιγή ασυρµάτου» από την άλλη άκρη
της γραµµής! Απάντηση δεν πήραν ποτέ,
από το Υπ.Οι.Α.Ν. και την ελληνική κυβέρ-
νηση! 

Το πρωί, όταν πια η επιχείρηση είχε ολο-
κληρωθεί, η κυβέρνηση κάλεσε τον Ισραη-
λινό πρέσβη στο υπουργείο Εξωτερικών και
του ζήτησε «διευκρινήσεις», για το πώς
ακριβώς, δηλαδή, καταλήφθηκε ελληνικό
έδαφος!

Να θυµίσουµε ότι υπουργός Άµυνας του
Ισραήλ, Ε. Μπάρακ, που είχε το πρόσταγµα
και αυτού του εγκλήµατος, είναι αντιπρόε-
δρος της «Σοσιαλιστικής ∆ιεθνούς», στην
οποία πρόεδρος είναι ο δικός µας σοσιαΛη-
στής πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου.

Το ΚΚΕ έχει προειδοποιήσει πως ιδιαί-
τερα στις συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης,
µε δεδοµένη την ένταση των ενδοyµπερια-
λιστικών ανταγωνισµών, η ολοένα αυξανό-
µενη συµµετοχή της κυβέρνησης στη δίνη
αυτών των ανταγωνισµών, µόνο νέα µεγα-
λύτερα δεινά επιφέρει στο λαό. 

Με αφορµή το ταξίδι του Τ. Ερντογάν
στην Ελλάδα και τις συµφωνίες µε την κυ-
βέρνηση, το ΚΚΕ εκτίµησε πως πρόκειται
για µια πολιτική συντονισµένης επέκτασης
του πεδίου δράσης µεγάλων οικονοµικών
οµίλων, για να εκµεταλλευτούν µε πιο απο-
τελεσµατικούς όρους όχι µόνο τους λαούς
των δύο χωρών, αλλά και τους λαούς στην
Ανατολική Μεσόγειο, στα Βαλκάνια, στη
Μέση Ανατολή και στη Μαύρη Θάλασσα.

Νέοι κίνδυνοι για τους
λαούς της Μεσογείου

Οι µεταφορές, η ναυτιλία είναι κλά-
δος στρατηγικής σηµασίας µε αυ-

ξηµένο ειδικό βάρος, ιδιαίτερα για τη
χώρα µας. Η άρση του Cabotage υπη-
ρετεί τα µονοπώλια και τον ιµπεριαλι-
σµό - το διατυπώνουν και στο πόρισµα
- υπονοµεύει την αµυντική ικανότητα,
την εδαφική ακεραιότητα, τις πλουτο-
παραγωγικές πηγές και τις αναπτυξια-
κέςδυνατότητες της χώρας µας. 

Για να γίνει αντιληπτό:
* 20 ακτοπλοyκά πλοία, µε µέση µε-

ταφορική ικανότητα 500 ατόµων, µε-
ταφέρουν 10.000 επιβάτες ηµερησίως.

* 10 τουριστικά πλοία, µε µέση µε-
ταφορική ικανότητα 2.000 ατόµων, µε-
ταφέρουν 20.000 επιβάτες ηµερησίως.

Μιλάµεγια έναν τεράστιο όγκο µε-
ταφεροµένων, και σε περίοδο ειρήνης
και σε περίοδο πολέµου, που ισοδυνα-
µεί µε µία κινούµενη πολιτεία ή στρα-
τιά. Ενέργεια, πετρέλαια, συνολικά
πρώτες ύλες στο νησιωτικό σύ-
µπλεγµα, χωρίς πλοία να µεταφερ-
θούν, µένουν αναξιοποίητα. 

Ο στρατηγικός χαρακτήρας του νη-
σιωτικού συµπλέγµατος, που ενώνει
τρεις ηπείρους, Ευρώπη - Ασία -
Αφρική µέσω της εµπορικής ναυτιλίας,

δείχνει στον καθένα το µέγεθος των
εκχωρήσεων που γίνονται µε την άρση
του Cabotage.

Περισσότερο από ποτέ αναγκαία
είναι η ανάπτυξη ενός ταξικά χειραφε-
τηµένου εργατικού κινήµατος ενάντια
στα µονοπώλια και τους ιµπεριαλιστι-
κούς σχεδιασµούς. Οι ναυτεργάτες, οι
εργάτες, οι εργαζόµενοι, οφείλουν
µέσα από τους αγώνες τους να σφυ-
ρηλατήσουν αυτήν την ενότητα των
αντιιµπεριαλιστικών - αντιµονοπωλια-
κών δυνάµεων, για τη λαyκή εξουσία,
για τη λαyκή οικονοµία.

Υπάρχει πολιτική πρόταση διεξό-
δου, µε κεντρικό σχεδιασµό και εργα-
τικό - λαyκό έλεγχο, κοινωνικοποιώντας
τα βασικά και συγκεντρωµένα µέσα
παραγωγής, στη ναυτιλία απαιτείται
εκτεταµένο πρόγραµµα ναυπηγήσεων
µε τυποποίηση πλοίων και µηχανών,
βάζοντας σε κίνηση τη βιοµηχανική
ανασυγκρότηση προς όφελος των

πλουτοπαραγωγικών δυνάµεων και
του εργαζόµενου λαού.

Αυτή η γραµµή είναι γραµµή άµυ-
νας, αλλά και λαyκής αντεπίθεσης,
είναι γραµµή παραγωγικής ανασυ-
γκρότησης και ανάπτυξης. Να έχουµε
επίγνωση ότι ερχόµαστε από το πα-
ρελθόν µε πλούσια πείρα, να αντιµε-
τωπίσουµε το παρόν που µας οδηγεί
σε «κρανίου τόπο» και να ανοίξουµε το
δρόµο της λαyκής δηµιουργίας και
ανάπτυξης.

Στο χώρο της ναυτιλίας προβάλλει
η αναγκαιότητα να υπερασπίσουµε το
δικαίωµα στην εργασία, ίση αµοιβή για
ίση εργασία µε συγκροτηµένα σύγ-
χρονα εργασιακά δικαιώµατα, γι' αυτό
αγωνίζονται και απεργούν οι ναυτερ-
γάτες αύριο, δικαιώµατα που να αντι-
στοιχούν στο βαθµό ανάπτυξης των
παραγωγικών δυνάµεων. 

Αυτός ο αγώνας δεν είναι µόνο των
ναυτεργατών, είναι αγώνας ολόκλη-
ρου του εργατικού κινήµατος.

Του Σάββα ΤΣΙΜΠΟΓΛΟΥ,
µέλους της ΚΕ του ΚΚΕ

και πρόεδρου της ΠΕΜΕΝ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ ΠΡΟΣ
ΟΦΕΛΟΣ

ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Εφοπλιστές και άλλοι,
που δραστηριοποι-

ούνται στον τοµέα του
Τουρισµού, κόπτονται
για την τύχη της τουριστικής δραστη-
ριότητας και ανάπτυξης, ενώ δε λένε
κουβέντα για τις συνθήκες εργασίας
που επικρατούν σε αυτόν τον τοµέα.

Ποιος ωφελήθηκε και ωφελείται επί
σειρά ετών και ποιος χάνει, διαπιστώ-
νεται επίσης        και από το βιβλίο πα-
ραγγελιών πλοίων όπως
αναφέρεται και στο πόρισµα.
∆ηλαδή: «2010 - 2012 καταγρά-
φεται ναυπήγηση 26 νέων κρου-
αζιερόπλοιων µεγάλου
µεγέθους, τα οποία αναµένεται
να εξυπηρετήσουν κυρίως την
κρουαζιέρα προορισµού της Με-
σογείου».

Από τα παραπάνω υπό ναυ-
πήγηση κρουαζιερόπλοια,
καθώς και από τα συνολικά 826
πλοία (χωρητικότητας 40,9 εκατ.
τόνων) δε ναυπηγείται ούτε ένα
στη χώρα µας, απαξιώνοντας τη
ναυπηγοεπισκευαστική υποδοµή, κα-
ταστρέφοντας µε την πολιτική τους τα
συγκριτικά µας πλεονεκτήµατα, τη βιο-
µηχανική ανάπτυξη.

Το πόρισµα συνεχίζει και δίνει την
κατεύθυνση ότι «οι πλοιοκτήτριες εται-
ρείες, εφόσον χρησιµοποιούν ως
homeporting ελληνικό λιµάνι, θα πρέ-
πει µεταξύ των µελών του πληρώµα-

τος των πλοίων και του προσωπικού
των γραφείων τους να χρησιµοποιούν
και Έλληνες ναυτικούς και υπαλλή-
λους, εφόσον διαθέτουν τα απαιτού-

µενα ανταγωνιστικά προσό-
ντα», δηλαδή ο φθηνότερος
για το κεφάλαιο ανά τον
κόσµο κερδίζει θέση. Αυτό

και αν είναι κοινωνική οπισθοδρόµηση! 
Αυτό το σχήµα της τουριστικής πο-

λιτικής, µε την επιβολή των µονοπω-
λιακών οµίλων και τα ταξιδιωτικά
προγράµµατα all inclusive, δεν αφήνει
ΕΥΡΩ να τους ξεφύγει, συντρίβοντας
τους µικροµεσαίους ξενοδόχους και

την αντίστοιχη µικρή επιχειρηµα-
τική δραστηριότητα στο χώρο.

Ενώ σε πρόσφατη συνέ-
ντευξη Τύπου η Ένωση Επιχει-
ρήσεων Ναυτιλίας (ΕΕΝ) δεν
αφήνει καµία ασάφεια για τους
στόχους της ότι είναι στην ίδια
κατεύθυνση µε την κρουαζιέρα.
Συγκεκριµένα:

«Είναι πάγιο αίτηµα των
ακτοπλόων να λυθούν τα θέµατα
της επιβατηγού ναυτιλίας συνο-
λικά. Κρουαζιέρα και ακτοπλοHα
ταυτόχρονα.  Με τον τρόπο αυτό
θα υπάρξει ενιαία νοµοθετική

αντιµετώπιση για ολόκληρη την επιβα-
τηγό ναυτιλία, σύγχρονη και συµβατή
µε το κοινοτικό παράγωγο δίκαιο».

ΘΕΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΕΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΦΤΗΝΟΥΣ & ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ

Όλα και όλοι υποτάσσονται
στην ανταγωνιστικότητα και

κερδοφορία του κεφαλαίου.
Αυτόν το στόχο διακηρύσσουν
και προωθούν ΠΑΣΟΚ - Ν∆ - ΛΑ.Ο.Σ.
(ο ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά δε διαφω-
νεί, αφού στρατηγική του είναι η εν-
σωµάτωση στην ΕΕ και η στήριξή της,
αλλά και η λεγόµενη «υγιής» ανταγω-
νιστικότητα), οι κοινωνικοοικονοµικές
δυνάµεις των µονοπωλίων και των
ιµπεριαλιστικών ενώσεων, οξύνοντας
την ανισοµετρία στην ανάπτυξη, τους
ενδοyµπεριαλιστικούς ανταγωνισµούς
και τη βασική αντίθεση µεταξύ κεφα-
λαίου και εργασίας.

Η «πανούκλα» της καπιταλιστικής
κρίσης έχει γενεσιουργό αιτία και αυτή
είναι η αύξηση του βαθµού εκµετάλ-
λευσης της εργατικής τάξης και η
συσσώρευση κεφαλαίων για τους κα-
πιταλιστές. Αυτή η υπονόµευση της
αγοραστικής ικανότητας των εργαζο-
µένων εκφράζεται σε κρίση υπερπα-
ραγωγής.

Ο τοµέας του τουρισµού       δέχε-
ται πρώτος τις συνέπειες, γιατί οι ερ-
γάτες, τα λαyκά στρώµατα δεν έχουν
ούτε για τα αναγκαία µέσα συντήρη-
σής τους και ασφαλώς το πρώτο κον-

δύλι που περιορίζουν στον οικογενει-
ακό προzπολογισµό είναι ο χρόνος
των διακοπών.

Το αποτέλεσµα είναι η οικονοµική
κρίση του καπιταλιστικού τρόπου πα-
ραγωγής και αυτή πρέπει να τσακί-
σουµε αν θέλουµε επενδύσεις και
ανάπτυξη και όχι το εργατικό κίνηµα
που αγωνίζεται ενάντια στα αποτελέ-
σµατα της κρίσης που είναι η διαρκής
χειροτέρευση της θέσης των εργαζο-
µένων. Η αντιστροφή της πραγµατικό-
τητας δεν οδηγεί σε λύση των
προβληµάτων, αλλά αντίθετα τα συ-
ντηρεί, τα ανακυκλώνει και τα επανα-
φέρει µε µεγαλύτερη ένταση.

Χαρακτηριστικά είναι τα συµπερά-
σµατα και οι εκτιµήσεις της «Ειδικής
Επιτροπής επίλυσης ζητηµάτων που
άπτονται του Καµποτάζ», που συστά-
θηκε από το ΥΠΟΙΑΝ µε επικεφαλής
τον γνωστό στους ναυτεργάτες για το
έργο και την πολιτεία του Γ. Ανωµε-
ρίτη. Συγκεκριµένα: «Ελληνικός στό-
λος στην ουσία σήµερα στο χώρο της
κρουαζιέρας δεν υφίσταται».  (Ποιος

το έκανε αυτό το κατόρθωµα, εάν
δεν είναι η φιλοµονοπωλιακή πο-
λιτική των κυβερνήσεων;)«Το 83%
της παγκόσµιας κρουαζιέρας

ελέγχεται σήµερα από 5 µεγάλες αλυ-
σίδες εταιρειών παροχής υπηρεσιών
στο χώρο της κρουαζιέρας. Σε όλες
σχεδόν, ένα σηµαντικό µέρος του στό-
λου τους είναι νηολογηµένο υπό ση-
µαίες µη κοινοτικών χωρών». 

Αλλά και σε αυτές που είναι µε
σηµαίες κοινοτικών χωρών επικρατεί
καθεστώς γαλέρας, µε ναυτεργάτες
χωρίς Συλλογικές Συµβάσεις Εργα-
σίας, κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώ-
µατα, συνδικαλιστική οργάνωση και
δηµοκρατικά δικαιώµατα. Πλοία -
γκέτο (π.χ. «ΖΕΝΙΤΗ» 613 µέλη πλη-
ρώµατος - 27 εθνικότητες) - όπου βα-
σιλεύει ο νόµος των σύγχρονων
δουλεµπόρων, µε µισθούς κάτω και
από τα ελάχιστα µισθολόγια του ILO
(∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας). Το φιλο-
δώρηµα το θεωρούν µισθό και µέρος
των φιλοδωρηµάτων πάνε στους Crew
- managers (διευθυντές πληρωµάτων)
των εταιρειών και στους πράκτορες
στις χώρες από τις οποίες προέρχο-
νται οι ναυτεργάτες.

ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΡ∆ΟΦΟΡΙΑ
ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

CABOTAGE: Παράκτια πλοήγηση
ιδίως εντός των θαλάσσιων συνό-
ρων της χώρας.

Αυτή είναι η ετυµολογική ερµη-
νεία του Cabotage, απόρροια ∆ιεθνών
Συµβάσεων και Εθνικών Νόµων. 

Με τον Κανονισµό 3577/92 της Ευ-
ρωπαyκής Ένωσης επιδιώκεται η
εφαρµογή της αρχής της ελεύθερης
κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θα-
λάσσιες µεταφορές στο εσωτερικό
των κρατών - µελών (θαλάσσιες ενδο-
µεταφορές - Cabotage).

Από το εισαγωγικό µέρος του Κα-
νονισµού διατυπώνεται ξεκάθαρα η
εφαρµογή της Συνθήκης του Μάα-
στριχτ στη ναυτιλία.  Συγκεκριµένα: 

«Η κατάργηση των περιορισµών
στην παροχή υπηρεσιών θαλάσσιων
µεταφορών εντός των κρατών - µελών
είναι αναγκαία για την εγκαθίδρυση
της εσωτερικήςαγοράς, η εσωτερική
αγορά περιλαµβάνει ένα χώρο στον
οποίο εξασφαλίζεται η   ελεύθερη κυ-
κλοφορία των εµπορευµάτων, των
προσώπων, των υπηρεσιών και των
κεφαλαίων».

Επίσης ξεκάθαρα διατυπώνεται

ότι: «Η πραγµάτωση της ελευθερίας
αυτής πρέπει να είναι σταδιακή και όχι
κατ' ανάγκην ενιαία για όλες τις πα-
ρεχόµενες υπηρεσίες λαµβανοµένων
υπόψη της φύσεως ορισµένων ειδι-
κών υπηρεσιών και του µεγέθους της
προσπάθειας που θα πρέπει να υπο-
στούν ορισµένες οικονοµίες της Κοι-
νότητας που εµφανίζουν διαφορές
ανάπτυξης».

Στο άρθρο 6 του Κανονισµού δια-
τυπώνεται ότι: 

«Κατά παρέκκλιση µπορούν να
εξαιρεθούν προσωρινά από την εφαρ-
µογή του παρόντος Κανονισµού οι
ακόλουθες υπηρεσίες θαλάσσιων µε-
ταφορών στη Μεσόγειο.

Υπηρεσίες κρουαζιέρων, έως την

1η Ιανουαρίου 1995.
Μεταφορά στρατηγικών εµπορευ-

µάτων (πετρέλαιο, πετρελαιοειδή και
πόσιµο νερό), έως την 1η Ιανουαρίου
1997.

Υπηρεσίες µε σκάφη κάτω των 650
GT έως την 1η Ιανουαρίου 1998.

Τακτικές γραµµές επιβατικών µε-
ταφορών και πορθµείων, έως την 1η
Ιανουαρίου 1999.

Για λόγους οικονοµικής και κοινω-
νικής συνοχής, η παρέκκλιση που
προβλέπεται επεκτείνεται στην Ελ-
λάδα έως την 1η Ιανουαρίου 2004 για
τακτικές γραµµές επιβατικών µεταφο-
ρών και πορθµείων και για µεταφορές
που εκτελούν σκάφη κάτω των 650
GT».

Η µη εφαρµογή του Ευρωπαyκού
Κανονισµού στη χώρα µας, µε βάση
και τις ανωτέρω καταληκτικές ηµερο-
µηνίες, είναι αποτέλεσµα αγώνων των
ναυτεργατών µε κορυφαίες απεργια-
κές κινητοποιήσεις το 2002 και το
2006 που τσάκισαν και στην πράξη
ακόµα και την πολιτική επιστράτευση,
που είχαν επιβάλει ΠΑΣΟΚ - Ν∆ αντί-
στοιχα.

Οι εφοπλιστές θέλουν 
τα πλοία να λειτουργούν, όταν,

όπου και όπως βολεύει 
την κερδοφορία τους. 

Οι απαιτήσεις των εφοπλιστών 
δίνουν  συντριπτικό πλήγµα στις

ακτοπλοdκές συγκοινωνίες.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ ΑΦΟΡΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

Ξεκίνησε η εισαγωγή σπουδαστών για το εκ-
παιδευτικό έτος 2010-2011 µε την προκή-

ρυξη για 900 σπουδαστές (529 πλοίαρχοι και
371 µηχανικοί) στις Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυ-
τικού και από τις 3 κατηγορίες της Β-θµιας εκ-
παίδευσης..

Οι εφοπλιστές προσπαθούν να ρίξουν στά-
χτη στα µάτια των νέων πριν ακόµα µπουν στις
σχολές.

Προτρέπουν τους νέους να ακολουθήσουν
το ναυτικό επάγγελµα, διοργανώνουν εκδηλώ-
σεις βράβευσης µαθητών που γράψανε για τη
σηµασία της επιβατηγού ναυτιλίας στην οικονο-
µική και κοινωνική ζωή της χώρας, αλλά δεν
αναφέρουν πουθενά για τις συνθήκες εργασίας
των ναυτεργατών, για την ανεργία που πλήττει
τον κλάδο, για τις θυσίες των δικαιωµάτων των
νησιωτών, των ναυτεργατών, της εργατικής
τάξης, των φτωχών λαyκών στρωµάτων που ανα-
γκάζονται να πληρώνουν µε ιδρώτα και αίµα τα
κέρδη των εφοπλιστών.

Η αυτοχρηµατοδότηση στις Ακαδηµίες να
οργιάζει, µε   ελλείψεις σε καθηγητές, βιβλία,
υλικοτεχνική υποδοµή. Με δυσκολίες στην εύ-
ρεση µπάρκου από το πρώτο κιόλας εκπαιδευ-
τικό ταξίδι (ακόµα υπάρχουν Α-ετείς
σπουδαστές που δεν βρήκαν µπάρκο και κινδυ-
νεύουν να χάσουν το δικαίωµα συνέχισης των
σπουδών τους). Αλλά και τις εργασιακές συνθή-
κες γαλέρας που µε τα νέα µέτρα και την άρση
του «Cabotage» που προωθεί Κυβέρνηση – ΕΕ
µε τη σύµφωνη γνώµη Ν∆-ΛΑΟΣ-ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ. 

Βάζουν φραγµούς στα παιδιά της εργατικής
τάξης και των φτωχών λαyκών στρωµάτων όταν
από την άλλη χαρίζουν εκατοµµύρια στους
εφοπλιστές 279.760.000 ευρώ θα πάρουν οι
εφοπλιστές για την απασχόληση των πρωτοε-
τών σπουδαστών, χρήµατα που έχουν βγει από
τον ιδρώτα του λαού,  δίνονται απλόχερα στο
κεφάλαιο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικό-
τητάς του.

Φραγµοί που οδηγούν στην επιµήκυνση
των σπουδών, ελάχιστοι είναι εκείνοι που κα-
ταφέρνουν να πάρουν το δίπλωµα στην ώρα
τους, είτε λόγω µαθηµάτων αλλά και ακόµα πολ-
λοί είναι αυτοί που παρόλο τελείωσαν µε τα µα-
θήµατα χρωστάν υπηρεσία την οποία
δυσκολεύονται να συµπληρώσουν µιας που οι
εφοπλιστές προσπαθούν να πιέσουν για περισ-
σότερες επιδοτήσεις. 

Οι σπουδαστές δεν πρέπει να σκύψουν το
κεφάλι, δεν πρέπει να συµβιβαστούν. Η λύση
βρίσκεται στο δρόµο του αγώνα, µαζί µε τους
ναυτεργάτες, την εργατική τάξη και τα φτωχά
λαyκά στρώµατα , να παλέψουν για το δικαίωµα
στη δουλειά, τη µόρφωση και τη ζωή, ενάντια
στα Μονοπώλια και τον Ιµπεριαλισµό. 

ΝΑΥΤΙΚΗ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΕΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΕ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ

Εν µέσω γενικής απεργίας όλων των εργαζοµένων ψη-
φίστηκε, την Πέµπτη 8 Ιούλη στη Βουλή, από την κυ-

βερνητική πλειοψηφία του ΠΑΣΟΚ το νοµοσχέδιο που
προορίζεται να λειτουργήσει σαν εκρηκτικό µείγµα για
την πλήρη κατεδάφιση της κοινωνικής ασφάλισης και
των εργασιακών σχέσεων.Στην ολοκλήρωση αυτής της
αντεργατικής επίθεσης συνέβαλαν - µε διαφορετικό ρόλο
- όλα τα κόµµατα και τα αναχώµατα της αστικής τάξης,
καθώς και οι δυνάµεις του δυνάµεις του  εργοδοτικού κυ-
βερνητικού συνδικαλισµού. Την µεγαλύτερη, όµως, ευθύνη
φέρει η κυβέρνηση - συνολικά η κοινοβουλευτική του
ΠΑΣΟΚ, που επιλέχτηκε από την αστική τάξη σαν η καταλ-
ληλότερη για να προωθήσει τις αντιδραστικές διαρθρωτι-
κές αλλαγές, που  από κοινού έχουν προαποφασίσει στην
Ε.E.και έχουν ήδη εφαρµοσθεί στις άλλες χώρες µέλη.

Με το νέο Ασφαλιστικό σύστηµα για πλήρη σύ-
νταξη απαιτούνται 40 χρόνια εργασίας ή 12.000 ένσηµα
αντί 35 χρόνια ή 10.5000 ένσηµα και ηλικία 65 ετών, η
οποία στην πράξη θα είναι ακόµα µεγαλύτερη. 

Όποιος δεν έχει τα 40 χρόνια και αποχωρεί µεταξύ του
60ού και 65ου έτους θα έχει µείωση 6% για κάθε έτος, δη-
λαδή στην 5ετία µείωση σύνταξης κατά 30%. 

Τα νέα αυξηµένα όρια ηλικίας και του υποχρεωτικού
χρόνου εργασίας πληρώνουν ακόµα πιο ακριβά οι γυναί-
κες εργαζόµενες, οι µητέρες µε ανήλικα και οι εργαζόµενοι
στα Βαρέα και Ανθυγιεινά, που καταδικάζονται να µη φτά-
σουν ποτέ στη σύνταξη. 

Οι προzποθέσεις που παρέχουν σήµερα συντάξεις των
600 και 700 ευρώ για το 65% των ασφαλισµένων του ΙΚΑ,
µε το νέο νόµο θα οδηγούν σε συντάξεις µειωµένες κατά
50%.

Η σύνταξη µετατρέπεται ουσιαστικά σε  επίδοµα πρό-
νοιας, που θα φτάσει τα 360 ευρώ και θα δίνεται µε την κα-
ταβολή της σύνταξης µετά το 2015. Για τους
ασφαλισµένους πριν από το 2011 η σύνταξη αυτή θα είναι
πολύ µικρότερη. Πετσοκόβονται και πάλι οι συντάξεις χη-
ρείας και αναπηρίας. 

Αλλά ούτε και αυτή η «βασική» σύνταξη δεν είναι εγ-
γυηµένη, αφού το ύψος της θα καθορίζεται κάθε χρόνο
σύµφωνα µε αναλογιστικές µελέτες που θα επικυρώνει η

ΕΕ. Επιπλέον υπάρχει δέσµευση στο ύψος των χρηµάτων
που θα δίνει το κράτος να µην ξεπερνάει το 2,5% του ΑΕΠ
µέχρι το 2060.

Σύµφωνα µε το νόµο έκτρωµα οι επικουρικές συντάξεις
θα χορηγούνται αν και εφόσον το επιτρέπει η «οικονοµική
βιωσιµότητα» των Ταµείων. ∆εδοµένου ότι οι µέχρι τώρα
εγκληµατικές πολιτικές των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ - Ν∆ και
η εισφοροδιαφυγή της εργοδοσίας έχουν οδηγήσει τα Τα-
µεία σε τεράστια ελλείµµατα, αυτό σηµαίνει διακοπή πα-
ροχής των επικουρικών συντάξεων.

Όσο για τους «τυχερούς» που ήδη έχουν βγει στη σύ-
νταξη, εκτός από το κόψιµο της 13ης και 14ης σύνταξης, το
χαράτσι του ΛΑΦΚΑ, την αύξηση του ΦΠΑ και την ακρίβεια
έρχεται σαν «µνηµόσυνο» το επαίσχυντο µνηµόνιο να πα-
γώσει όλες τις συντάξεις στα επίπεδα του 2008, αρχικά
τουλάχιστον µέχρι το 2013. Ενώ οι όποιες αυξήσεις στο
µέλλον θα συναρτώνται µε την πειθαρχία στο µνηµόνιο και
µάλιστα σε συνάρτηση µε την αύξηση ή και µείωση (!) του
ΑΕΠ.

Επίσης, ο νόµος προωθεί τη συγχώνευση των µονάδων
Υγείας των ασφαλιστικών ταµείων µαζί µε αυτές του δηµο-
σίου, να λειτουργούν στα πλαίσια του ΕΣΥ ως επιχειρήσεις.
Το κράτος περιορίζει δραστικά τη συµµετοχή του σε ένα
βασικό πακέτο παροχών, όπως κάνει και µε την προνοιακή
σύνταξη, και από εκεί και πέρα θα είναι στην ευθύνη του
κάθε εργαζόµενου να αγοράζει υπηρεσίες Υγείας σύµ-
φωνα µε την οικονοµική του δυνατότητα.

«Προσλαµβάνετε µε εκπτώσεις 20% έως 30%
στους µισθούς, απολύετε πιο πολλούς και µε έκπτωση
50% στις αποζηµιώσεις». Θα µπορούσε να είναι το δια-
φηµιστικό σλόγκαν της πολιτικής της κυβέρνησης του
ΠΑΣΟΚ. Πολιτική βάρβαρη και βαθιά αντεργατική, που δη-
µιουργεί συνθήκες σφαγείου εργατών. Σε τίτλους κατα-
γράφουµε:

Υπερδιπλασιασµός των απολύσεων και µείωση κατά
50% των αποζηµιώσεων σε περίπτωση απόλυσης.

Μείωση της αµοιβής στο 80% µέχρι το 85% του κατώ-
τερου µισθού και µεροκάµατου για τους νέους κάτω των
25 ετών.

Με το πρόσχηµα της µαθητείας 15χρονα και 16χρονα
παιδιά θα αµείβονται µε το 70% των κατώτερων µισθών και
δε θα καλύπτονται από την εργατική νοµοθεσία.

Υπονόµευση γενικά των Συλλογικών Συµβάσεων Εργα-
σίας, ανοίγει η πόρτα για γενίκευση των ατοµικών συµβά-
σεων.

Αυτή η άγρια αντιλαdκή πολιτική, όµως, δηµιουργεί
µια εξ ίσου επικίνδυνη εκρηκτική κατάσταση σ’ ένα κα-
ζάνι που βράζει κι όταν θα εκραγεί δεν θάχουν τόπο να
κρυφτούν οι κεφαλαιοκράτες µε τους πολιτικούς υπηρέ-
τες τους και τους κοινωνικούς εταίρους τους. 

Τώρα είναι ώρα ευθύνης και αγώνα για όλους τους ερ-
γαζόµενους. Τώρα είναι ανάγκη να απεγκλωβιστούν τα ερ-
γατικά - λαyκά στρώµατα από τα δηλητηριώδη
ιδεολογήµατα των κοµµάτων της ΕΕ και της πλουτοκρα-
τίας, των συνδικαλιστικών ηγεσιών που εκφράζουν τον ερ-
γοδοτικό δικοµµατικό συνδικαλισµό. 

Ο συµβιβασµός και η υποταγή είναι κίνδυνος - θάνα-
τος για το λαό.
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