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σσυυννδδιικκααλλιισσττιικκόό  κκίίµµηηµµαα,,  µµαα--

ζζιικκόό,,  ττααξξιικκόό,,  εεννωωµµέέννοο,,  σσωωσσττάά

οορργγααννωωµµέέννοο,,  σσττήήρριιγγµµαα  ττηηςς

ππάάλληηςς  γγιιαα  σσυυννδδιικκααλλιισσττιικκέέςς

εελλεευυθθεερρίίεεςς  κκααιι  δδηηµµοοκκρρααττιικκήή

ννοοµµοοθθεεσσίίαα..

Οι εξελίξεις είναι αδιάψευστος µάρτυρας. Οι εφο-
πλιστές, όσο αυξάνεται η κερδοφορία τους τόσο

γίνονται επιθετικότεροι. Με σηµαία τους τον κανο-
νισµό 3577/92 της Ε.Ε. για την άρση του καµποτάζ,
τον οποίο επέβαλε µε νόµο η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ
στην κρουαζιέρα, αξιώνουν να αρθεί κάθε περιορι-
σµός στο να δροµολογούν τα πλοία όποτε και για
όπου τους συµφέρει, µε πληρώµατα φτηνά, χωρίς
συνδικαλιστική εκπροσώπηση, σε καθεστώς µαύρης
ανασφάλιστης εργασίας, απειλώντας τα νησιά µε τον
εφιάλτη της αποµόνωσης και τινάζοντας στον αέρα,
ταυτόχρονα µε το σύνολο των εργασιακών δικαιω-
µάτων των ναυτεργατών και ό,τι έχει να κάνει µε την
ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

Για το τι ετοιµάζουν οι εφοπλιστές και οι πολιτικοί
τους εκπρόσωποι έχουν δώσει ήδη δείγµατα γραφής
µε τις απανωτές αυξήσεις στα εισιτήρια, µε τον απο-
κλεισµό δεκάδων νησιών το χειµώνα, µε το κουρέ-
λιασµα των ΣΣΕ των ναυτεργατών, µε τις
επιδοτήσεις, που µόνο για τη φετινή δροµολογιακή
περίοδο έφτασαν τα 126 εκατοµµύρια ευρώ. 

Το τελευταίο «κατόρθωµα» της κυβέρνησης, της
Ν.∆. και του ΛΑ.Ο.Σ., είναι η ψήφιση 25 Μάη στη
Βουλή νοµοθετικής ρύθµισης  για την κατάργηση
των κρατήσεων υπέρ τρίτων οι οποίες περιλαµβά-
νονται στην τιµή των εισιτηρίων, που σηµαίνει και
άλλο ζεστό χρήµα στις εφοπλιστικές τσέπες, αφού
το αν η κατάργησή τους θα φέρει και µείωση στην
τιµή των πανάκριβων εισιτηρίων αυτό επαφίεται
στην καλή διάθεση των εφοπλιστών και σε «συµφω-
νίες κυρίων»! 

Με το µέτρο αυτό δέχεται ένα ακόµα ισχυρό
πλήγµα το ΝΑΤ και συνολικά των ασφαλιστικών δι-
καιωµάτων των ναυτεργατών, αφού όπως οµολογεί-
ται στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους αλλά και σε Ειδική Έκθεση που παρατίθε-
ται, «προκαλείται επί του προQπολογισµού του ΝΑΤ,
απώλεια εσόδων από τη µη περιέλευση στο Ταµείο,
των πόρων του καταργούµενου Κεφαλαίου (75% των
πόρων του ΚΑΕΟ και δυνατότητα χρήσης του υπό-
λοιπου 25% των εν λόγω πόρων για την πληρωµή
των συντάξεων). Η εν λόγω απώλεια, η οποία εξαρ-
τάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός µετακι-
νούµενων επιβατών, οχηµάτων κλπ.) εκτιµάται στο
ποσό των 40.000.000 ευρώ ετησίως»!

Όσο για τις «συµφωνίες κυρίων» για δήθεν ανά-
λογη µείωση στις τιµές των εισιτηρίων αυτές µόνο
σαν «συµφωνίες αθλίων» θα µπορούσαν να χαρα-
κτηρισθούν, αφού από την 1η Απρίλη οι εφοπλιστές
έχουν επιβάλει αυξήσεις 10%, ενώ ήδη άρχισαν να
υπαναχωρούν και από αυτή την προσχηµατική συµ-
φωνία.

««ΣΣΥΥΜΜΦΦΩΩΝΝΙΙΕΕΣΣ  ΑΑΘΘΛΛΙΙΩΩΝΝ»»

Τα ναυτεργατικά σωµατεία
ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ –

ΠΕΕΜΑΓΕΝ µε τις δυνάµεις του
ΠΑΜΕ, ανέπτυξαν πολύµορφες αγω-
νιστικές κινητοποιήσεις, πρωτοστά-
τησαν µε οργάνωση – συσπείρωση
δυνάµεων ενάντια στην «µαύρη» -
ανασφάλιστη εργασία, για το δικαί-
ωµα στη δουλειά µε συγκροτηµένα
δικαιώµατα.

Αντιστέκονται στη γενικευµένη
επίθεση του κεφαλαίου, της κυβέρνη-
σης, της Ευρωπαtκής Ένωσης, που
επιδιώκουν το χτύπηµα της
συνδικαλιστικής οργάνω-
σης, την κατάργηση των
Συλλογικών Συµβάσεων
Εργασίας, την διάλυση των
κοινωνικοασφαλιστικών δι-
καιωµάτων και µετατρέ-
πουν κάθε εργασιακό χώρο
σε «γκέτο» για την αύξηση
του βαθµού εκµετάλλευσης
της εργατικής τάξης, των
εργαζοµένων.

Αντιστέκονται στις ποι-
νικές διώξεις εφοπλιστών –
κυβέρνησης, στη βία και
τροµοκρατία σε βάρος των
ναυτεργατών, σφυρηλατούν την τα-
ξική πάλη και αλληλεγγύη στους κα-
ταπέλτες των πλοίων, αποµονώνουν
τις δυνάµεις του κυβερνητικού – ερ-
γοδοτικού συνδικαλισµού, που απο-
τελούν πλειοψηφία και στη ΠΝΟ και
επιδιώκουν την υπονόµευση του συ-
νόλου των δικαιωµάτων των ναυτερ-
γατών.

Ο οργανωµένος, συσπειρωµένος,
ταξικά προσανατολισµένος αγώνας
επέβαλε θέσεις εργασίας για ναυτερ-
γάτες µε Σ.Σ.Ε., κοινωνικοασφαλι-
στικά δικαιώµατα, συνδικαλιστική
εκπροσώπηση σε πλοία στα λιµάνια
της Ηγουµενίτσας και Κορίνθου.

Το δίκιο του αγώνα κρίθηκε
στους καταπέλτες των πλοίων από τις
δυνάµεις του ΠΑΜΕ, που µετά την
απεργία στις 11 Μάη συνέχισαν µε
6ήµερη κινητοποίηση στα Ε/Γ- Ο/Γ

πλοία «RUZGAR» και «SEA
TRADE» στο λιµάνι της Ηγουµενί-
τσας, κατακτήθηκαν 113 θέσεις εργα-
σίας και ασφάλιση τους στο ΝΑΤ.

Ο αγώνας συνεχίστηκε στο λιµάνι
της Κορίνθου από τις 16 Μάη, στο
Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο «OLYMPUS» που
µετά από 9ήµερη κινητοποίηση, οι
ναυτεργάτες επέβαλλαν στην εται-
ρεία NEL LINES να υπογράψει σύµ-
βαση ασφάλισης στο ΝΑΤ και να
ναυτολογηθούν 54 ναυτεργάτες µε
συγκροτηµένα δικαιώµατα.

Αποτέλεσµα αυτού του αγώνα
των ταξικών δυνάµεων ήταν και οι
βεβαιωµένες εισφορές υπέρ του
ΝΑΤ, που για τα τρία παραπάνω
πλοία ανέρχονται συνολικά σε
440.000 δολάρια, σε αντίθεση µε την
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, που  συ-
µπληρώνοντας τον νόµο της Ν.∆. το
ίδιο διάστηµα χάρισε 19 εκατοµµύ-
ρια δολάρια βεβαιωµένων οφειλών
στον όµιλο ΛΟΥΗΣ και τον απαλ-
λάσσει πλέον από την υποχρέωση
καταβολής των ασφαλιστικών εισφο-
ρών των ναυτεργατών, ενώ µε νέα νο-
µοθετική ρύθµιση χαρίζει στους
εφοπλιστές ακόµα  40.000.000 ευρώ
ετησίως από την κατάργηση του
ΚΑΕΟ.

Για άλλη µια φορά οι ναυτεργά-
τες διαπίστωσαν έµπρακτα στον
αγώνα τους ότι είναι δίπλα τους και

πρωτοστατούν οι ταξικές δυνάµεις, οι
δυνάµεις του ΠΑΜΕ, διαπίστωσαν
για άλλη µια φορά τον βρώµικο και
προβοκατόρικο ρόλο των αστικών
ΜΜΕ, που οι καναλάρχες είναι εφο-
πλιστές, επιχειρηµατίες.

Στην λάσπη κατά του αγώνα των
ναυτεργατών στο λιµάνι της Κορίν-
θου τα ΜΜΕ του µεγαλοεφοπλιστή
Αλαφούζου, εκφράζοντας το ταξικό
µίσος και υπερασπίζοντας τα συµφέ-
ροντα τους, δεν διστάζουν να προ-
σπαθούν να εµφανίσουν τις ταξικές

δυνάµεις ως «εθνικιστές»,
ενώ αυτοί «εµφανίζονται ότι
υπεραµύνονται για τα συµ-
φέροντα των ναυτεργατών,
των εργαζοµένων». Ξεχνούν
(;) να πουν ότι αυτός ο διε-
θνισµός, κοσµοπολιτισµός
του κεφαλαίου, είναι αυτός
που αυξάνει το βαθµό εκµε-
τάλλευσης, συνθλίβει τους
εργαζόµενους, µεγιστοποιεί
τα κέρδη, προκαλεί την
κρίση, την συντηρεί και την
αναπαράγει. Όλοι γνωρί-
ζουν ότι το εφοπλιστικό κε-
φάλαιο είναι στην

πρωτοπορία της επίθεσης στα ναυ-
τεργατικά, λαtκά δικαιώµατα.

Επιβάλλεται µε καλύτερη οργά-
νωση συσπείρωση δυνάµεων, να αντι-
στοιχηθούµε στην όξυνση της
αντιλαtκής πολιτικής, να συνεχίσουµε
τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις ενά-
ντια στις επιδιώξεις εφοπλιστών – κυ-
βέρνησης, να επιβάλλουν εργασιακές
συνθήκες «γαλέρας» σ’ όλες τις κατη-
γορίες πλοίων, να διαλύσουν το ΝΑΤ
- Οίκο Ναύτη, Ναυτική Εκπαίδευση
– Μετεκπαίδευση.

Να συνεχίσουµε στο δρόµο του
αγώνα, της ταξικής πάλης, να ανα-
τρέψουµε τον αρνητικό συσχετισµό
δύναµης στην πολιτική ζωή και στο
συνδικαλιστικό κίνηµα, να δυναµώ-
σει το µέτωπο των ταξικών δυνά-
µεων ΠΑΜΕ – ΠΑΣΕΒΕ – ΠΑΣΥ –
ΜΑΣ – ΟΓΕ.

AΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ στους ΚΑΤΑΠΕΛΤΕΣ
Με τον αγώνα τους οι ναυτεργάτες, οι δυνάµεις του ΠΑΜΕ,
επέβαλαν θέσεις εργασίας µε συγκροτηµένα δικαιώµατα

ΠΠοοιιοοςς  ωωφφεελλεείίττααιι;;

Κατά µέτωπο επίθεση από τις δυνάµεις του κεφα-
λαίου δέχονται τα εργατικά – λαRκά δικαιώµατα. 
Ναυτεργάτες, συνταξιούχοι είναι στην προµετω-
πίδα της επιθετικότητας του εφοπλιστικού κεφα-
λαίου σε όλες τις κατηγορίες πλοίων για το σύνολο
των κοινωνικοασφαλιστικών τους δικαιωµάτων.
Χρεοκοπούν οι δυνάµεις του κοινωνικού εταιρι-
σµού, του κυβερνητικού εργοδοτικού συνδικαλι-
σµού.
Χρεοκοπούν οι δυνάµεις της ανταγωνιστικότητας
και της κερδοφορίας του κεφαλαίου, στο χώρο µας
του εφοπλιστικού κεφαλαίου.

Με την ίδια τους την πείρα οι ναυτεργάτες, οι
συνταξιούχοι, οι εργαζόµενοι σφυρηλατούν το τα-
ξικό πόλο µε τους αλλεπάλληλους πολύµορφους
αγώνες που αναπτύσσονται από τους ναυτεργάτες,
απαντούν στην επίθεση εφοπλιστών – κυβέρνησης,
συγκεντρώνουν δυνάµεις. Τα πλοία, τα λιµάνια
πάνω από ένα χρόνο έχουν µετατραπεί σε σχολεία
κοινωνικής χειραφέτησης της εργατικής τάξης. ∆ί-
νουν και παίρνουν µαθήµατα ταξικής αλληλεγ-
γύης, αντιλαµβάνονται όλο και περισσότεροι ότι
πρέπει να γενικεύεται η πείρα των αγώνων.

Η επιµονή, η διάρκεια και η ένταση των αγώ-
νων των ναυτεργατών έχει ξεπεράσει κάθε ιστο-
ρικό προηγούµενο. Από την εκλογή της
κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ τον Σεπτέµβρη του 2009,
ο Πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου στις προγραµµατι-
κές δηλώσεις στη Βουλή κατά την δευτερολογία του
προσδιόρισε τον κύριο πολιτικό του αντίπαλο, ανέ-
φερε χαρακτηριστικά ότι: «Αξιοπερίεργη είναι η
θέση του ΚΚΕ που µε το καληµέρα εξήγγειλε τόσες
κινητοποιήσεις όσες δεν έκανε τα πέντε τελευταία
χρόνια». Με αυτό τον τρόπο σηµειώναµε, τότε, ότι αυ-
τοπροσδιορίστηκε για το κυβερνητικό περιεχόµενο
της πολιτικής που θα ακολουθήσει. 

Ζούµε αντιναυτεργατικά – αντιλαtκά µέτρα χωρίς
ηµεροµηνία λήξεως και ταυτόχρονα φωνάζουν κυ-
βέρνηση και το πολιτικό προσωπικό του µεγάλου κε-
φαλαίου, οι εκπρόσωποι των ιµπεριαλιστικών
ενώσεων ότι «βουλιάζουµε και δεν αλλάζουµε». ∆εν
πρέπει να ξεχνάµε το κεντρικό προεκλογικό σύνθηµα
του ΠΑΣΟΚ ότι «Ή αλλάζουµε ή βουλιάζουµε».

Είχαµε προσδιορίσει από τότε ότι αντικειµενικά
θα βρεθούν οι κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτικές
δυνάµεις  του κεφαλαίου σε αδιέξοδο.

Σε αυτό το κρίσιµο δίληµµα, η απάντηση για τους
εργαζόµενους είναι µία, αλλάζουµε σηµαίνει φιλο-
λαtκή πολιτική, όρος και προuπόθεση είναι η λαtκή
εξουσία για να εφαρµοστεί αυτή η πολιτική και απαι-
τείται ριζική αλλαγή των συσχετισµών δύναµης στο
συνδικαλιστικό κίνηµα και στην πολιτική ζωή.

Οι αγώνες που έχουν αναπτυχθεί από το ταξικό
συνδικαλιστικό κίνηµα είναι κριτήριο για να βγά-
λουµε συνδικαλιστικά και πολιτικά συµπεράσµατα. 

Είναι κριτήριο ποιος καταστρέφει τους εργαζόµε-
νους, τις παραγωγικές δυνατότητες, λεηλατεί τους φυ-
σικούς πόρους, υπονοµεύει τις αναπτυξιακές
δυνατότητες της χώρας, υποθηκεύει το µέλλον της στο
µονοπωλιακό κεφάλαιο και τις ιµπεριαλιστικές ενώσεις. 

Με µία κουβέντα «ποιοι είναι οι φίλοι του λαού
και ποιοι είναι οι δυνάστες του». 

Αυτοί που καλλιεργούν την αναποτελεσµατικό-
τητα των αγώνων, την παθητικότητα, την αδιαφορία,
την υποταγή στο µοιραίο και το αναπόφευκτο ενθαρ-
ρύνουν την επιθετικότητα του κεφαλαίου, στρέφονται
ευθέως ενάντια στα δικαιώµατα και στις κατακτήσεις
των εργαζοµένων. 

Χαµένοι αγώνες και αναποτελεσµατικοί, για τους
ναυτεργάτες, τους εργαζόµενους είναι οι αγώνες που
δεν γίνονται. 

Με τους αγώνες τους οι ναυτεργάτες, οι δυνάµεις
του ΠΑΜΕ, µόνο πρόσφατα επέβαλλαν 113 θέσεις
εργασίας για ναυτεργάτες µε συγκροτηµένα δικαιώ-
µατα σε δύο πλοία στην Ηγουµενίτσα («RUZGAR» -
«SEA TRADE») και 54 θέσεις εργασίας στο
«OLYMPUS» στην Κόρινθο. 

Συνεχίζουν τον αγώνα ενάντια στην «µαύρη» -
ανασφάλιστη εργασία, το δουλεµπορικό παραµάγαζο
του ΓΕΝΕ, για το δικαίωµα στη δουλειά µε Σ.Σ.Ε.,
κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώµατα, συνδικαλιστική
οργάνωση, ενάντια στη διάλυση του ΝΑΤ – Οίκου
Ναύτη, της ∆ηµόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης – Με-

τεκπαίδευσης.
Οι καιροί απαιτούν καλύτερη οργάνωση, µα-

ζικότερη συµµετοχή, αποφασιστικότερους αγώ-
νες ενάντια στους εφοπλιστές, στο κεφάλαιο και
στους πολιτικούς τους εκπροσώπους. 

Σε πορεία αγώνων θα κριθεί το έργο µας, θα
ελεγχθούν οι διοικήσεις των ταξικών δυνάµεων,
της ΠΕΜΕΝ και του ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ που πραγµα-
τοποιούν συνελεύσεις για εκλογή εφορευτικών
επιτροπών για αρχαιρεσίες στις 21 Σεπτέµβρη
2011 και στις 4 Νοέµβρη 2011 αντίστοιχα.

Ενώ ακολουθούν ή προηγούνται αρχαιρεσίες
σε σειρά ναυτεργατικών σωµατείων που θα κρί-
νουν τη συσπείρωση και την ενίσχυση του ταξικού
πόλου των δυνάµεων της Ναυτεργατικής Συνδικα-

λιστικής Κίνησης, του ΠΑΜΕ. 
Σήµερα οι δυνάµεις του κεφαλαίου και οι πολιτι-

κοί και συνδικαλιστικοί τους εκπρόσωποι είναι βα-
θύτατα εκτεθειµένες στη συνείδηση της εργατικής
τάξης, του εργαζόµενου λαού. 

Μία νέα δύναµη αναδύεται και δεν µπορεί η
λάσπη, η συκοφαντία και η µπόχα της σαπίλας, που
µας πνίγει και την αναπαράγουν οι δυνάµεις του κε-
φαλαίου για να καλύψουν τις ευθύνες τους, να αγγί-
ξουν τις δυνάµεις του ταξικού πόλου, που υπηρετούν
και αγωνίζονται για την ανάπτυξη της ταξικής
πάλης, για αλλαγή τάξης στην εξουσία. 

Αυτό συµπυκνώνει το σύνθηµα: 

«Χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά,
εργάτη µπορείς χωρίς αφεντικά»

ΚΑΜΜΙΑ ΣΥΝΕΝΑΙΣΗ στην ΑΝΤΙΛΑ#ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Οργάνωση - Αγώνας - Ρήξη - Ανατροπή ∆εν συµβιβαζόµαστε

µε τη βαρβαρότητα

(Συνέχεια στη σελ. 2)

Ηαυθόρµητη κινητοποίηση των τελευταίων ηµε-
ρών στις πλατείες αποκαλύπτει την οξύτητα των

συνεπειών στη ζωή της λαtκής οικογένειας από την πο-
λιτική αντιµετώπισης της κρίσης σε όφελος του κεφα-
λαίου. 

«...το "αυθόρµητο στοιχείο" δεν αποτελεί στην ουσία
τίποτε άλλο παρά εµβρυακή µορφή του συνειδητού».
Χωρίς την ανάπτυξη του συνειδητού, όµως, τα αυθόρ-
µητα ξεσπάσµατα δε θα γίνουν ποτέ τίποτα «περισσό-
τερο (από) ξεσπάσµατα απόγνωσης κι εκδίκησης παρά
αγώνας» (Λένιν, «Τι να κάνουµε;», σελ. 30, «Σύγχρονη
Εποχή»).

Η προπαγάνδιση και η κάλυψη αυτών των κινητο-
ποιήσεων, τις οποίες οργανώνουν κάποιοι αυτοαποκα-
λούµενοι «αγανακτισµένοι», βρήκαν µπόλικο χώρο και
χρόνο προβολής από τα αστικά Μέσα Μαζικής Ενηµέ-
ρωσης. Από εδώ προκύπτει η ανάγκη, ακόµα και εκεί-
νοι που αυτές τις µέρες βρέθηκαν στο Σύνταγµα και τις
πλατείες άλλων πόλεων, να προβληµατιστούν σοβαρά
πάνω σε ερωτήµατα, που προκύπτουν από τα ίδια τα γε-
γονότα. Για παράδειγµα: 
• Τι συµφέρον έχουν το σύνολο των αστικών ΜΜΕ να
διαφηµίζουν τη συγκεκριµένη κινητοποίηση, να τη µε-
ταδίδουν ακόµα και ζωντανά, την ίδια στιγµή που λιβα-
νίζουν σε κάθε εκποµπή τους το µνηµόνιο, στο οποίο
αντιδρούν και οι συγκεκριµένοι διαδηλωτές; 
• Γιατί ανάλογες και περισσότερο µαζικές κινητοποιή-
σεις του εργατικού κινήµατος, και ιδιαίτερα του ταξι-
κού, δεν βρίσκουν ανάλογη «φιλοξενία» στα αστικά
ΜΜΕ και όταν δεν αποσιωπούνται εντελώς, προβάλ-
λονται διαστρεβλωµένα ως προς το περιεχόµενό τους;
• Ποιος άλλος πέρα από την πλουτοκρατία έχει αντι-
κειµενικό συµφέρον σήµερα να τσουβαλιάζεται το ΚΚΕ
µαζί µε όλα τα άλλα κόµµατα, που είτε άσκησαν κυβερ-
νητική εξουσία, παίρνοντας αντιλαtκά µέτρα, είτε στή-
ριξαν αυτά τα µέτρα; 
• Ποιος άλλος εκτός από τους εφοπλιστές, τους  βιοµή-
χανους και τους άλλους εργοδότες, έχει συµφέρον να
τσουβαλιάζεται το ΠΑΜΕ µε τους εργατοπατέρες της
ΓΣΕΕ και της Α∆Ε∆Υ, που έχουν συνευθύνη για τη ση-
µερινή κατάσταση; 
• Ποιος έχει συµφέρον από ένα κίνηµα µε «ακοµµάτι-
στο» αποπροσανατολισµό, όταν απέναντί του ο αντίπα-
λος (η τρόtκα και η κυβέρνηση που υπέγραψε το
µνηµόνιο) διατάσσει κόµµατα µε συγκεκριµένη πολιτική
και στρατηγική, µε τις οποίες µάλιστα ταυτίζουν τα ιδι-
αίτερα συµφέροντά τους οι διάφορες µερίδες του κε-
φαλαίου;

Αυτός ο λαtκός κόσµος, που αυθόρµητα κινητοποι-
ήθηκε, έχει καθήκον να συσπειρωθεί συνειδητά στην
ταξική πάλη, µε τις δυνάµεις του ΠΑΜΕ. Ο εχθρός έχει
στρατηγική, οργάνωση και όνοµα. Το ίδιο πρέπει να
κάνει και το λαtκό κίνηµα για να κερδίσει τον πόλεµο
που του έχουν κηρύξει.

Με το ΠΑΜΕ και την κοινω-
νική συµµαχία, για να γίνει

ο εργαζόµενος λαός δύναµη ανατρο-
πής και εξουσίας, χιλιάδες εργάτες
πορεύτηκαν την 1η Μάη σε πάνω από
70 πόλεις της χώρας, αναδεικνύοντας
το πραγµατικό περιεχόµενο της Εργα-
τικής Πρωτοµαγιάς: 

Μέρα Επιθεώρησης των δυνά-
µεών της εργατικής τάξης, της πεί-
ρας και των καθηκόντων για την
ενίσχυση της ταξικής πάλης - για να
δυναµώσει ο αγώνας µέχρι την ορι-
στική ανατροπή της εξουσίας των εκ-
µεταλλευτών. 

Ακόµα µεγαλύτερη συµµετοχή
υπήρξε στις συγκεντρώσεις του
ΠΑΜΕ την Τετάρτη 11 Μάη, µέρα πα-
νελλαδικής πανεργατικής απεργίας,
όπου χιλιάδες εργάτες αντάµωσαν µε
τους φτωχοµεσαίους αγρότες, αυτοα-
πασχολούµενους, νέους και γυναίκες
των λαtκών στρωµάτων, που ανταπο-
κρίθηκαν στο κάλεσµα των ΠΑΣΥ -
ΠΑΣΕΒΕ - ΜΑΣ - ΟΓΕ, καταγράφο-
ντας την ανάγκη να δυναµώσει η
λαtκή οργάνωση και πάλη ενάντια στα
µονοπώλια, ώστε έτσι να µεγαλώσει η
αντίσταση στην αντιλαtκή καταιγίδα
αλλά και να φωτιστεί η προοπτική. 

Στον Πειραιά, την 1η Μάη, λίγο
πριν τις 11 το πρωί οπότε και είχε κα-
θοριστεί το αγωνιστικό ραντεβού,
απεργοί ναυτεργάτες -στα πλαίσια της
24ωρης απεργίας, που είχαν κηρύξει
τα σωµατεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝ-
ΣΩΝ, Ρυµουλκών Ναυαγοσωστικών
ΠΕΠΡΝ- εργατοτεχνίτες της Ναυπη-
γοεπισκευαστικής Ζώνης, οικοδόµοι,
εµποροuπάλληλοι, εργάτες από τα σα-
πουνάδικα, συνταξιούχοι, φοιτητές,

σπουδαστές, µικροί επαγγελµατοβιο-
τέχνες και οι γυναίκες της εργατικής
τάξης µε τις σηµαίες της ΟΓΕ συγκε-
ντρώθηκαν στην πλατεία Κοραή.

Οµιλητής στην πρωτοµαγιάτικη
συγκέντρωση του Πειραιά ήταν ο πρό-
εδρος του ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ Θωµάς
Παππάς από τη Γραµµατεία Πειραιά
του ΠΑΜΕ, ο οποίος µεταξύ άλλων
τόνισε: 

«Χαιρετίζουµε τους ναυτεργάτες
όλων των ειδικοτήτων για την καθο-
λική συµµετοχή τους στην επιτυχία
της 24ωρης Πρωτοµαγιάτικης απεργίας
στο λιµάνι του Πειραιά, ακυρώνοντας
για άλλη µια φορά στην πράξη την
Πολιτική Επιστράτευση που διατη-
ρεί η κυβέρνηση σε βάρος των ναυ-
τεργατών.

Για άλλη µία χρονιά οι ναυτεργά-
τες γύρισαν την πλάτη στην πλειο-
ψηφία της ΠΝΟ, για την
υπονοµευτική τακτική της, συσπει-
ρώθηκαν στους καταπέλτες των
πλοίων µε την έµπρακτη ταξική αλ-
ληλεγγύη των δυνάµεων του ΠΑΜΕ,
της νεολαίας, τιµήσαµε τις θυσίες
και τους αγώνες της εργατικής
τάξης, στείλαµε ηχηρό µήνυµα αντί-
στασης στην αντιλαRκή – αντιναυ-
τεργατική πολιτική, του κεφαλαίου,
της κυβέρνησης διεκδικούµε αιτή-
µατα µε βάση τις σύγχρονες ανάγκες
µας, για ναυτεργάτες µε συγκροτη-
µένα δικαιώµατα.

Τα ταξικά ναυτεργατικά σωµα-
τεία ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ – ΠΕ-
ΕΜΑΓΕΝ – ΠΕΠΡΝ – ΠΕΣ/ΝΑΤ
απαιτούµε την άµεση συνεδρίαση της
Ε.Ε. της ΠΝΟ για να καθορίσει απερ-
γιακή κινητοποίηση στις 11 Μάη.»
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ΝΑΥΤΙΚΑ ...ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Το «ΖΕΝΙΘ» είναι δω, φονικό!
Ένας ακόµα ναυτεργάτης θυσιάστηκε στο βωµό το

κέρδους από το εφοπλιστικό κεφάλαιο, την Τρίτη 10-
05-11 το πρωί στο µε σηµαία Μάλτας πλωτό γκέτο της
«µαύρης» ανασφάλιστης εργασίας κρουαζιερόπλοιο
«ΖΕΝΙΤΗ», όταν κατά τη διάρκεια χειρισµών πρόσδεσης
-µε ήπιες καιρικές συνθήκες- έσπασε ο κάβος στην
πλώρη του καραβιού και τσάκισε το κεφάλι 38χρονου
ναύτη από την Ινδονησία.

Με τον ίδιο τρόπο στις 14 Μάη του 2007 στο ίδιο λι-
µάνι είχε τραυµατιστεί θανάσιµα ένας ναύτης και είχε
τραυµατιστεί άλλος ένας ναύτης στο πλοίο «ORIENT
QUEEN». 

Το κρουαζιερόπλοιο «ZENITH» παραµένει ανασφά-
λιστο, µε πολυεθνικό πλήρωµα, µε γλωσσική βαβέλ και
ναυτεργάτες χωρίς κανένα δικαίωµα που κυρίως µπαρ-
κάρουν µέσα από σύγχρονο δουλεµπορικό κύκλωµα.
Αυτό το µοντέλο θέλουν να το επιβάλλουν σε όλες τις
κατηγορίες πλοίων.

Νεκρός από έµφραγµα
Την τελευταία του πνοή άφησε την ώρα του Stand-

By από καρδιακή προσβολή ο 48χρονος Α΄ Μηχανικός
του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου «ΜΥΤΙΛΗΝΗ», Μάκρας Γιώργος,
κατά την άφιξη στη Μυτιλήνη ανήµερα της απεργίας 11
Μάη το πρωί, όπου κατέφθασε το πλοίο που είχε ανα-
χωρήσει από τον Πειραιά την προηγούµενη µέρα.

Νεκρός από εγκεφαλικό
∆εν πρόλαβε καλά-καλά να φτάσει στις Αζόρες µε

το Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο «ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ» και γύρισε νε-
κρός, µετά από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη  στις
10 Μάη, ο 52χρονος Γ’ Μηχανικός Χατζηανδρέου Βα-
σίλης.

Αγνοούµενος στον Ατλαντικό
Αγνοούµενος παραµένει από τα ξηµερώµατα 15

Μάη ένας 27χρονος Έλληνας δόκιµος πλοίαρχος του
ελληνόκτητου ∆/Ξπλοιου «ΒΕΛΟΠΟΥΛΑ» της εταιρείας
«Eletson», που είχε φορτώσει από την Αρούµπα για  το
Λόνγκ Αιλαντ µε 10 Έλληνες και 12 Φιλιππινέζους. Σύµ-
φωνα µε πληροφορίες ο 27χρονος πιθανότατα έπεσε
στη θάλασσα 125 ν.µ. ΒΑ των ακτών του Santo
Domingo υπό αδιευκρίνιστες µέχρι στιγµής συνθήκες,
ενώ οι έρευνες που έγιναν για τον εντοπισµό του δεν
είχαν αποτέλεσµα. 

Έχασε το χέρι του
Στο Θριάσιο νοσοκοµείο µεταφέρθηκε Από ύψος

3,5 περίπου µέτρων έπεσε στις 2 Μάη  ένας 40χρονος
ναύτης, που εργαζόταν στο «στρίτζο» του Ε/Γ–Ο/Γ
πλοίου «ΑΡΙΑ∆ΝΗ» στο Πέραµα.  Μεταφέρθηκε στο
Θριάσιο Νοσοκοµείο όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υπο-
στεί κάταγµα στο δεξί του χέρι, που τελικά του αφαι-
ρέθηκε.

Ναυτική τραγωδία στην Πρέβεζα
∆υο δίδυµα αδελφάκια 8 ετών από το Αφγανιστάν,

διωγµένα και αυτά από τις µπόµπες των ιµπεριαλιστών
από την πατρίδα τους, έχασαν τη ζωή τους 15 µέτρα
από την ακτή στη θαλάσσια περιοχή Κανάλι της Πρέ-
βεζας, όταν αναποδογύρισε το ταχύπλοο σκάφος
«FORMULA» µε επιβαίνοντες συσσωρευµένους σαν
τσουβάλια 22 αλλοδαπούς και έναν διακινητή ηλικίας
52 ετών. 

Νεκροί 3 αλλοδαποί ναυτεργάτες
Νεκροί βρέθηκαν 27 ΜαDου τρείς αλλοδαποί ναυ-

τεργάτες στο ελληνόκτητου Φ/Γ πλοίο «SEA WAVE»
στο λιµάνι Βερακρούζ, µε  29µελές πλήρωµα  εκ των
οποίων έξι Έλληνες. Οι αρχές του Μεξικού έχουν απο-
κλείσει προς το παρόν εγκληµατική ενέργεια, τραυµα-
τισµό ή δηλητηρίαση, ενώ σύµφωνα µε τις πρώτες
πληροφορίες, ο θάνατός τους πιθανόν να οφείλεται σε
ασφυξία.

Εγκατάλειψη ναυαγών!
Ο ιµπεριαλιστικός πόλεµος στη Λιβύη βρίσκεται σε

πλήρη εξέλιξη, ενώ η κτηνωδία ενάντια στο λαό της
δεν έχει όρια. Η επέµβαση αυτή, όπως άλλωστε και οι
άλλες ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις στο Αφγανιστάν,
στο Ιράκ, νωρίτερα στην ενιαία Γιουγκοσλαβία εµφα-
νίζονταν από τους µακελάρηδες ως «ανθρωπιστική
βοήθεια για να σωθούν οι λαοί από αυταρχικούς ηγέ-
τες». 

Οι «ανθρωπιστές» του ΝΑΤΟ και της ΕΕ άφησαν να
πεθάνουν µεσοπέλαγα από την πείνα και τη δίψα 61
ανθρώπους, ανάµεσά τους και παιδιά, πρόσφυγες από
διάφορες χώρες της Αφρικής που προσπαθούσαν να
σωθούν από τον πόλεµο στη Λιβύη. 

Το περιστατικό έγινε γνωστό µόλις τη ∆ευτέρα 9
Μάη από µαρτυρίες επιζησάντων, αλλά είχε ξεκινήσει
από τις 25 Μάρτη, µια βδοµάδα µετά την έναρξη του
πολέµου, όταν πλοιάριο µε 72 πρόσφυγες, µε γυναί-
κες και παιδιά έφυγε από το λιµάνι της Τρίπολης µε κα-
τεύθυνση το ιταλικό νησάκι Λαµπεντούζα. 

Ωστόσο, από µηχανικό πρόβληµα, το πλοίο έµεινε
ακυβέρνητο και για 16 µέρες βολόδερνε µέσα στην κα-
τάσπαρτη από ΝΑΤΟuκά πλοία, ελικόπτερα και αερο-
πλάνα, Μεσόγειο. 

Όλες αυτές οι δυνάµεις, παρά τις επανειληµµένες
εκκλήσεις των προσφύγων, έµειναν παντελώς άπρα-
κτες, αδιαφορώντας για το ότι τους καταδίκαζαν σε βέ-
βαιο θάνατο, όπως και έγινε για 61 από αυτούς.

Σήµερα πολύ περισσότερο χρειάζεται η αγανά-
κτηση να γίνει οργανωµένο αντιιµπεριαλιστικό κίνηµα
σε κάθε χώρα. Αυτό σηµαίνει οργανωµένο ταξικό
αγώνα ενάντια στο κεφάλαιο και τους πολιτικούς εκ-
φραστές του στη χώρα µας, που σέρνουν και την Ελ-
λάδα στα ΝΑΤΟuκά σφαγεία των πολέµων για τα
συµφέροντα των µονοπωλίων, που είναι οι ίδιοι που
σφαγιάζουν τα εργατικά δικαιώµατα παντού στον κα-
πιταλιστικό κόσµο. 

3µηνη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΞΟΡΜΗΣΗ του ΠΑΜΕ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η οικο-
νοµική εξόρµηση του ΠΑΜΕ,
µια ιδιαίτερα σηµαντική µάχη,
την οποία όλες οι δυνάµεις
του, συνολικά οι εργαζόµενοι,
καλούνται να δώσουν µε απο-
φασιστικότητα και επιµονή για
την επιτυχία της, γιατί η οικο-
νοµική ενίσχυση αποτελεί απα-
ραίτητη προvπόθεση και
βασικό όρο της ανάπτυξης της
δράσης του ΠΑΜΕ.

Η οικονοµική εξόρµηση του
ΠΑΜΕ -που δίνεται µε τη
µορφή της λαχειοφόρου- θα
ολοκληρωθεί στις 12 του Ιούλη
2011 και κάθε λαχνός στοιχίζει
5 ευρώ. 

Το πρώτο αυτοκίνητο της
λαχειοφόρου θα κερδίσει ο
πρώτος λαχνός της κλήρωσης
του λαuκού λαχείου της 5ης
Ιούλη και το δεύτερο αυτοκί-
νητο ο πρώτος λαχνός της
κλήρωσης της 12ης Ιούλη του
2011.

Στη συνέχεια µε προµετωπίδα το πανό της Γραµµατείας Πει-
ραιά του ΠΑΜΕ, που έγραφε «1η Μάη 2011 αφετηρία νέων
αγώνων. Σκλάβοι δεν θα γίνουµε. ∆εν θα υποταχτούµε. Με
ενότητα, αγώνα και το ΠΑΜΕ θα αντεπιτεθούµε», οι χιλιάδες
συγκεντρωµένοι ξεκίνησαν µια µαχητική, γεµάτη παλµό πορεία,
που κατέληξε στο µνηµείο των 11 νεκρών εργατών, από τη µε-
γάλη απεργία του 1923, όπου παρουσιάστηκε το χρονικό της
απεργίας, απαγγέλθηκαν ποιήµατα και έγινε κατάθεση στεφα-
νιών. Καµία ανοχή σε αυτή την πολιτική.

Το πρώτο φως και τις δυο µέρες βρήκε τις απεργιακές φρου-
ρές να έχουν ήδη πάρει τη θέση τους, στους καταπέλτες των
πλοίων -δίπλα στους απεργούς ναυτεργάτες, τσακίζοντας για
µια ακόµα φορά την πολιτική επιστράτευση- στις πύλες της Ναυ-
πηγοεπισκευαστικής Ζώνης και του Βιοµηχανικού Πάρκου Σχι-
στού, των εργοστασίων ελαιουργοσαπουνοποιίας, στα γιαπιά,
στις πύλες του γκέτο της πολυεθνικής COSCO στο Ικόνιο.

Στο εργοστάσιο κατασκευής κλειδαριών ΝΤΟΜΟΥΣ (Πει-
ραιάς) ο εργοδότης έφτασε να κλειδώσει τις πόρτες, όταν ερ-
γαζόµενοι είπαν ότι θέλουν να απεργήσουν! Στο εργοστάσιο της
ΙΟΝ, τη «δουλειά» της εργοδοσίας ανέλαβε η πλειοψηφία της
διοίκησης του σωµατείου (∆ΑΚΕ), που έφτασε να πάρει από-
φαση για µη συµµετοχή στην απεργία. «Κόκκινο» χτύπησε η ερ-
γοδοτική τροµοκρατία και στο γκέτο της COSCO, όπου η
διοίκηση, που έχει εγκαταστήσει η πολυεθνική στην προβλήτα ΙΙ
στο Ικόνιο, ανάγκασε εργαζόµενους να πιάσουν δουλειά από τις
11 το βράδυ της Τρίτης, τους οποίους είχε στο πόδι µέχρι τις 3
το µεσηµέρι της Τετάρτης, που σηµαίνει 16 ώρες, δηλαδή µέχρι
εξάντλησης, θέτοντας τις ζωές τους σε άµεσο κίνδυνο. Στο ερ-
γοτάξιο της ΠΕΤΡΟΛΑ, µε παρέµβαση των Συνδικάτων Μετάλ-
λου Πειραιά και Ελευσίνας «ΜΑΣΙΝΑ», αλλά και την
αποφασιστικότητα των ίδιων των εργαζοµένων, των οποίων η
πλειοψηφία ήταν από τη Ρουµανία, στραπατσαρίστηκε η τρο-
µοκρατία των εργολάβων.

Όσο για την απόφαση της πλειοψηφίας της ΠΝΟ για συµµε-
τοχή στην πανεργατική απεργία 11 Μάη, αυτή δεν ήρθε από
ξαφνική αγωνιστική έξαρση των µόνιµα συµβιβασµένων αλλά
την επέβαλε η πίεση των ναυτεργατών  και η κατακραυγή για το
φιάσκο της 4ωρης στάσης που είχαν αποφασίσει για την Πρω-
τοµαγιά. Στη ίδια συνεδρίαση της Εκτελεστική Επιτροπής η πλει-
οψηφία της ΠΝΟ αποφάσισαν επίσης η κήρυξη 24ωρων
επαναλαµβανόµενων απεργιών, που θα ξεκινούσαν στις 18 Μάη,
µε µοναδικό αίτηµα την επικύρωση της Σ.Σ.Ε. µε αυξήσεις κο-
ροuδία 1,5% το 2010 και 1% το 2011, που είχαν υπογράψει µε
τον ΣΕΕΝ για την ακτοπλοDα!

Ό µ ω ς
«πριν αλέκτωρ
λαλήσει τρείς»
οι δυνάµεις
του εργοδοτι-
κού-κυβερνη-
τ ι κ ο ύ
σ υ ν δ ι κ α λ ι -
σµού σε έκτα-
κτη σύγκληση
της Εκτελεστι-
κής Επιτρο-
πής της
Οµοσπονδίας
την επόµενη

µέρα αποφάσισαν αναστολή της υλοποίησης αυτής της από-
φασης, µε πρόσχηµα την επιστολή που έστειλε στην ΠΝΟ ο
υπουργός ενηµερώνοντας ότι επικύρωσε τη ΣΣΕ στην ακτο-
πλοDα, παρά το ότι την ίδια ώρα η ΕΕΝ δια στόµατος του προέ-
δρου της Απ. Βεντούρη δήλωνε ότι δεν αναγνωρίζει την
υπογραφή της ΣΣΕ και αρνείται να την εφαρµόσει! 

Στις απεργιακές συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ παραβρέθηκαν
επίσης πολυµελείς αντιπροσωπείες της ΚΕ του ΚΚΕ, µε επικε-
φαλής στον Πειραιά τον ναυτεργάτη βουλευτή µέλος του ΠΓ
της ΚΕ Γιώργο Μαρίνο και στην Αθήνα την ΓΓ της ΚΕ Αλέκα
Παπαρήγα, η οποία σε δήλωσή της κατά τη διάρκεια της πρω-
τοµαγιάτικης απεργιακής συγκέντρωσης του ΠΑΜΕ, στην
Αθήνα, τόνισε: 

«Ανατροπή των συσχετισµών από τα κάτω, συµπαράταξη
µε το ΚΚΕ, λαPκή οργάνωση και πρωτοβουλία, αυτός είναι ο
δρόµος που έχει φως».

(Συνέχεια από τη σελ. 1)

ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ - ΠΕΠΡΝ - ΠΕΣ/ΝΑΤ
Υπονοµευτικός ο ρόλος της πλειοψηφίας της ΠΝΟ

Τον υπονοµευτικό ρόλο της πλειοψηφίας της ΠΝΟ, που για άλλη µια φορά σε συµπαιγνία µε το ΥΘΥ-
ΝΑΛ και τους εφοπλιστές υπονοµεύει το σύνολο των προβληµάτων των ναυτεργατών, των εργαζοµένων,
που δέχονται επίθεση στα δικαιώµατά τους από την αντιλαtκή πολιτική του κεφαλαίου, της ανταγωνιστι-
κότητας και κερδοφορίας του, της πολιτικής επιστράτευσης, της «µαύρης» - ανασφάλιστης εργασίας, της
υπονόµευσης και ανατροπής των κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωµάτων καταγγέλλουν τα ταξικά ναυ-
τεργατικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ – µαγείρων ΠΕΕΜΑΓΕΝ – ρυµουλκών ΠΕΠΡΝ — συ-
νταξιούχων ΠΕΣ/ΝΑΤ, µε ανακοίνωσή τους 6 Μάη 2011 στην οποία τονίζουν:

Κεφάλαιο – κυβέρνηση
– Ε.Ε., κλιµακώνουν

την αντιλαtκή επίθεση, προε-
τοιµάζουν νέα αντεργατικά
µέτρα σε βάρος των εργαζο-
µένων χωρίς ηµεροµηνία
λήξης στις κατευθύνσεις του
µνηµονίου (ν. 3845/2010). Συ-
ντρίβουν τον θεσµό των
Σ.Σ.Ε.,       προωθούν την
«µαύρη» ανασφάλιστη εργα-
σία, ανατρέπουν τα κοινωνι-
κοασφαλιστικά δικαιώµατα,
αυξάνουν την ανεργία, υπο-
νοµεύουν Υγεία – Παιδεία
(Οίκο Ναύτη, ΑΕΝ,
ΚΕΣΕΝ), ξεπούληµα της δηµό-
σιας περιουσίας, αυξάνοντας τον
βαθµό εκµετάλλευσης συνολικά
της ναυτεργατικής οικογένειας
και όλων των εργαζοµένων.

Η κυβέρνηση για να υλοποιή-
σει αυτή την βάρβαρη πολιτική
έχει κηρύξει και διατηρεί
σε βάρος των ναυτεργατών την
πολιτική επιστράτευση, για να
υπηρετήσει τα συµφέροντα των
εφοπλιστών να προωθήσει την
άρση του Καµποτάζ και στην
ΑκτοπλοCα.

Ταυτόχρονα ψήφισε νοµοθε-
τική ρύθµιση που απαλλάσσει
τους εφοπλιστές από την κατα-
βολή των ασφαλιστικών εισφο-
ρών στο ΝΑΤ, ανακοίνωσε την
κατάργηση της εισφοράς του
ΚΑΕΟ (Κεφάλαιο Ασφάλισης
Επιβατών Οχηµάτων), προετοι-
µάζοντας το έδαφος για την διά-
λυση του ΝΑΤ και την λεηλασία
των περιουσιακών του στοιχείων,
για να ενταχθεί όπως ορίζει ο ν.
3863/2010 (άρθρο 27) στο ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ µέχρι το 2013, µε τους
όρους και τις προuποθέσεις που
θα καθορίσει η κυβέρνηση και η
τρόικα. 

Αυτή η πολιτική στηρίζεται
από τις πολιτικές δυνάµεις
ΠΑΣΟΚ – Ν∆ – ΛΑΟΣ –
ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ και τις αντίστοι-
χες παρατάξεις τους στο συνδι-
καλιστικό κίνηµα ΠΑΣΚΕ –
∆ΑΚΕ – ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑ-
ΡΕΜΒΑΣΗ, που αποτελούν πλει-
οψηφία σε ΓΣΕΕ – Α∆Ε∆Υ –
ΠΝΟ, είναι αυτοί που σας έλεγαν
ότι το µνηµόνιο «δεν µας πιάνει»,
είναι αυτοί που σας λένε ότι χρει-
άζεται ένα «καλύτερο µνηµόνιο»,
είναι αυτοί που διακηρύσσουν
και αγωνίζονται για ένα «άλλο
µίγµα οικονοµικής πολιτικής»,
διατηρώντας την ανταγωνιστικό-
τητα και κερδοφορία του κεφα-
λαίου.

Είναι αυτοί που καλλιεργούν
την «αναποτελεσµατικότητα»
των αγώνων των ναυτεργατών,
των εργαζοµένων, υπογράφουν
Σ.Σ.Ε. µε αυξήσεις κοροtδίας
από 1% - 2% για ελάχιστους ναυ-
τεργάτες, βάζουν πλάτη στην κα-
τάργηση τους και την διάλυση
ΝΑΤ – Οίκο Ναύτη. 

Όλοι γνωρίζουµε ότι αν δεν
είχαν αναπτυχθεί αγώνες όλο
το προηγούµενο διάστηµα, οι

εφοπλιστές και οι πολιτικοί
τους υπηρέτες δεν θα δίστα-
ζαν να αποβάλλουν τους ναυ-
τεργάτες µε συγκροτηµένα
δικαιώµατα (Σ.Σ.Ε., κοινω-
νική ασφάλιση, συνδικαλι-
στική οργάνωση), όπως
έχουν κάνει στο µεγαλύτερο
αριθµό των πλοίων.

Αποµονώστε τις δυνάµεις
του «κοινωνικού εταιρι-
σµού», του ταξικού συµβιβα-
σµού, ενισχύστε µε τον
αγώνα σας τον ταξικό πόλο
στο εργατικό κίνηµα, τις δυ-
νάµεις του ΠΑΜΕ, για να

αντιµετωπίσουµε την επίθεση
που δεχόµαστε, να ανοίξει ο δρό-
µος για την εργατική, λαtκή οικο-
γένεια.

∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ:
Κατάργηση της αντεργατικής

νοµοθεσίας που ειδικά στην Ναυ-
τιλία προωθεί την «µαύρη» - ανα-
σφάλιστη εργασία.

∆ιεκδικούµε το δικαίωµα στη
δουλειά, µε ΣΣΕ, κοινωνικοα-
σφαλιστικά και συνδικαλιστικά
δικαιώµατα για όλους τους ναυ-
τεργάτες.

∆εν θα δεχθούµε τον άµεσο
διωγµό πάνω από 4.500 ναυτερ-
γατών µε συγκροτηµένα δικαιώ-
µατα κυρίως των γενικών
υπηρεσιών (άρθρο 20  του νόµου
για το Λ.Σ.)

∆εν θα δεχθούµε την εκχώ-
ρηση κυριαρχικών δικαιωµάτων
της χώρας µας σε τρίτες χώρες
και διεθνή συνεκµετάλλευση.

Αγωνιζόµαστε ενάντια στο
πάγωµα µισθών, συντάξεων, την
διάλυση του ΝΑΤ - ΚΑΑΝ -
Οίκου Ναύτη, της ∆ηµόσιας Ναυ-
τικής Εκπαίδευσης - Μετεκπαί-
δευσης.

Με νοµοθετική ρύθµιση
που πέρασαν στη

Βουλή, η κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ, έχοντας δεδοµένη τη
συναίνεση της Ν.∆., την υπερθε-
τική στήριξη του ΛΑ.Ο.Σ. και το
«τραβάτε µε κι ας κλαίω» του
ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ, βγάζει στο σφυρί
τη δηµόσια ακίνητη περιουσία,
φιλέτα δηµόσιας γης, νευραλγι-
κές υποδοµές, δίκτυα, βασικούς
και συγκεντρωµένους κλάδους
της οικονοµίας. ότι απέµεινε από
τις πρώην ∆ΕΚΟ, τον ορυκτό
πλούτο και άλλες πλουτοπαρα-
γωγικές πηγές της χώρας, για την
αποπληρωµή του χρέους που πη-
γαίνει στους µεγαλοτοκογλύ-
φους.

Στην κατεύθυνση αυτή
εντάσσονται αφ ενός η προω-
θούµενη ιδιωτικοποίηση µέσω
του Χρηµατιστηρίου του ΟΛΠ
ΑΕ, στον οποίο µε νοµοθετική
ρύθµιση που κατέθεσε 25/5 στη
Βουλή εντάσσει και τα λιµάνια
Ελευσίνας, Ραφήνας, Λαυρίου
και αφ ετέρου οι συµβάσεις πα-
ραχώρησης σε ιδιωτικά κεφά-
λαια 11 περιφερειακών λιµανιών
και 850 µαρίνων, που µαγειρεύ-
ουν τα επιτελεία της κυβέρνησης.

Στο ΣΕΜΠΟ, που εδώ και
ένα χρόνο µε την υπογραφή του
ΠΑΣΟΚ και της Ν.∆. λυµαίνεται
το κινεζικό µονοπώλιο, εργάζο-
νται περίπου 300 εργαζόµενοι, οι
περισσότεροι από τους οποίους
είναι επινοικιασµένοι στη θυγα-
τρική της COSCO, την ΣΕΠ, από
την εταιρεία «∆ιακίνηση ΑΕ»,
θυγατρική της κατασκευαστικής
εταιρείας ΕΛΓΕΚΑ, η οποία µε
τη σειρά της είναι ένας από τους
άµεσα ενδιαφερόµενους µαζί µε
την COSCO για το εµπορευµα-
τικό κέντρο στο Θριάσιο Πεδίο.

Ταυτόχρονα οι εξελίξεις
στα Ναυπηγεία Σκαρα-

µαγκά είναι χαρακτηριστικές της
απαξίωσης ενός παραγωγικού
κλάδου, που κάτω από διαφορε-
τικές συνθήκες θα µπορούσε να
αναπτύσσεται, να δηµιουργεί θέ-
σεις εργασίας, να λειτουργεί σε
όφελος του λαού. Η τωρινή κατά-
σταση είναι συνέπεια της πολιτι-
κής ΕΕ - ΠΑΣΟΚ - Ν∆.

Το ίδιο και στα Ναυπηγεία
Ελευσίνας και Σύρου, όπου η

πλειοψηφία της ΓΣΕΕ σε ρόλο
συνηγόρου της εργοδοσίας µε
επιστολή της προς τον πρωθυ-
πουργό ζητά παρέµβαση προκει-
µένου να δοθούν εγγυήσεις του
ελληνικού ∆ηµοσίου για την ανά-
ληψη δανείου από τις τράπεζες,
αλλά και να αρχίσει το πρό-
γραµµα των φρεγατών «Fremm»
µέσω της διακρατικής συµφωνίας
Ελλάδας - Γαλλίας, από το οποίο
πρόγραµµα στα Ναυπηγεία
Ελευσίνας οι Γάλλοι θα αναθέ-
σουν υποκατασκευαστικό έργο.

Η ιδιωτικοποίησή τους

άνοιξε τις ορέξεις των πολυεθνι-
κών να συνάπτουν και να ακυρώ-
νουν συµφωνίες ανάλογα µε το
πώς θα διασφαλίζουν µεγαλύ-
τερα κέρδη. Οι πάνω από 1.200
εργαζόµενοι σε αυτά είναι όµη-
ροι αυτών των σχεδιασµών, αφού
χρησιµοποιούνται εκβιαστικά
από τους εκάστοτε ιδιοκτήτες
των ναυπηγείων ως πίεση για να
εξασφαλίσουν νέες παραγγελίες
από τις αστικές κυβερνήσεις, που
καταρτίζονται µε ληστρικούς για
το λαό όρους.

Σηµαίνει, επίσης, ότι και τα
πλοία θα είναι λαtκή ιδιοκτησία
και όχι των εφοπλιστών, για να
είναι στην υπηρεσία του λαού.
Κάτι που θα έρχεται σε σύ-
γκρουση µε τα συµφέροντα των
µονοπωλίων, γι' αυτό και ο λαός
πρέπει να στρέψει τα πυρά του

ενάντια σε αυτά, βάζοντας
πλώρη για τη λαtκή εξουσία και
λαtκή οικονοµία.

Τα ναυπηγεία θα µπορούσαν
να στηρίξουν αποφασιστικά τη
ναυπηγική και αµυντική βιοµη-
χανία της χώρας. Θα µπορούσαν
οι υποδοµές, το εξειδικευµένο
προσωπικό, η τεχνογνωσία που
υπάρχει να µην οδηγούνται σε
αχρηστία ή να παραδίδονται για
ένα κοµµάτι ψωµί στις πολυεθνι-
κές. Αλλά να αξιοποιούνται ώστε
να ικανοποιούνται µε επάρκεια
οι µεταφορικές ανάγκες του λαού
µας και η άµυνα της χώρας. Να
κατασκευάζονται και επισκευά-
ζονται εδώ πλοία, και όχι στα
ναυπηγεία της Άπω Ανατολής.
Ετσι, όχι µόνο δε θα κινδύνευαν
οι σηµερινές θέσεις εργασίας
στα ναυπηγεία, αλλά θα δηµι-
ουργούνταν και νέες. Θα µπο-
ρούσαν να απορροφηθούν και
απόφοιτοι από τις αντίστοιχες
σχολές. Αυτό, βέβαια, απαιτεί
κεντρικό σχεδιασµό της ναυπη-
γοεπισκευαστικής και αµυντικής
βιοµηχανίας, που θα λειτουργεί
µε βάση τις λαtκές ανάγκες σε
ασφαλές, άνετο, γρήγορο και
ευρύ δίκτυο µεταφορών σε ολό-
κληρη τη χώρα.

Το ίδιο συµβαίνει και µε τα
λιµάνια και τα πλοία

αλλά και συνολικά µε τις παρα-
γωγικές δυνατότητες και τον
πλούτο της χώρας. Ο λαός, οι ερ-
γαζόµενοι στον τοµέα της ναυπη-
γοεπισκευαστικής βιοµηχανίας,
τα λιµάνια και τη ναυτιλία, πρέ-
πει να βγάλουν ολοκληρωµένα
συµπεράσµατα από την κατά-
σταση αυτή.

Ειδικά για τα ναυπηγεία,
αναδεικνύεται η επικαιρότητα
της θέσης του ΚΚΕ, που παλεύει
για Ενιαίο ∆ηµόσιο Φορέα Ναυ-
πηγοεπισκευαστικής Βιοµηχα-
νίας, που ενταγµένος σε κεντρικό
– πανεθνικό σχεδιασµό, µε την
εφαρµογή της ανάλογης κλαδι-
κής αναπτυξιακής πολιτικής,
µπορεί να συµβάλει ουσιαστικά,
σχεδιασµένα στην κατασκευή,
επισκευή και συντήρηση των
πλοίων, µε επέκταση σε άλλους
τοµείς των µεταφορών, της εθνι-
κής άµυνας στα πλαίσια των ανα-
γκών της λαtκής οικονοµίας.

ΛΙΜΑΝΙΑ, ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ, ΚΑΡΑΒΙΑ ΛΑ#ΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

ΕΝΙΣΧΗΣΕΙΣ στη ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗ
Στη µνήµη των αδελφών µου Νίκου Σαργολόγου, που έφυγε

στις 9.7.2010 και του Πέτρου Σαργολόγου πιστού στα ιδανικά
του ΚΚΕ που έφυγε στις 24.7.2010, προσφέρω 200 ευρώ στο
ΚΚΕ µέσω της Κ.Ο.Ναυτεργατών και 50 ευρώ στη «Ν».

Στη µνήµη του ναυτεργάτη αγωνιστή, στέλεχος του ΚΚΕ,
Παντελή ΣΥΡΙΓΓΑ η σύζυγός του Άννα προσφέρει στη «Ν» 100
ευρώ.
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Απλήρωτοι και εγκαταλειµµένοι!

Απλήρωτοι και εγκαταλελειµµένοι παραµέ-
νουν εδώ και τρείς µήνες στον όρµο της Ελευ-
σίνας 16 αλλοδαποί ναυτεργάτες και ο Έλληνας
πλοίαρχος του Φ/Γ πλοίου «NAFTOCEMENT
XIX» του εφοπλιστή Ν. Βαρβατέ, ο οποίος
είναι πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Με-
σογειακών Φ/Γ Πλοίων και δεν παύει να πιέζει
για ενισχύσεις και περισσότερα προνόµια προς
τους εφοπλιστές αυτής της κατηγορίας πλοίων!

Παρ’ ότι η «ευρωενωσιακή», πλέον, σηµαία
ευκαιρίας της Μάλτας κυµατίζει στην πρύµη
ενός ακόµη πλωτού κάτεργου για τους ναυτερ-
γάτες µέσα στο επίσης …ευρωενωσιακό λιµάνι
της χώρας µας, όπου  και η έδρα της εφοπλι-
στικής εταιρείας, η Λιµενική Αρχή της Ελευσί-
νας δεν ασχολήθηκε καθόλου µε το θέµα, γιατί,
όπως λένε, …δεν έχει γίνει καταγγελία από τον
πλοίαρχο…, κι ας γράφει το πανό που έχουν
σηκώσει: «Χρειαζόµαστε βοήθεια, χρειαζόµα-
στε µισθούς. Θέλουµε να πάµε σπίτια µας»!

Εξίσου απαράδεκτη και προκλητική είναι η
στάση του ΥΘΥΝΑΛ, που δηλώνει ότι δεν µπο-
ρούν να λάβουν κανένα µέτρο για την προστα-
σία των ναυτεργατών, επειδή το πλοίο του Ν.
Βαρβατέ φέρει ξένη σηµαία και έτσι «θεωρεί-
ται - κατά το ΥΕΝ - ξένο έδαφος»!

Φάγανε αυτοί καλά και µείς χειρότερα…

Συµβολικό και όχι µόνο ενδιαφέρον είχαν
οι παρουσίες στο τραπέζι του πρωθυπουργού
στο δείπνο του συνεδρίου του Economist στο
Λαγονήσι 17 του Μάη.

Οµοτράπεζοι του κ. Παπανδρέου από το
διεθνές και ντόπιο τοκογλυφικό σύστηµα ήταν
οι Τζον Σταρκ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας,
Πολ Τόµσεν επικεφαλής των ελεγκτών της
Τρόικας και οι διευθύνοντες σύµβουλοι της
Εθνικής Τράπεζας, Eurobank και Ταχυδροµι-
κού Ταµιευτηρίου. 

Στο ίδιο τραπέζι, κάθισαν επίσης, ο πρόε-
δρος των Ελληνικών Χραµατιστηρίων, ο πρόε-
δρος της ΔΕΗ, µεγαλοεπιχειρηµατίες και ο κ.
Δηµήτρης Μελισσανίδης από τον εφοπλιστικό
χώρο, που δεν θα µπορούσε βέβαια να µην εκ-
προσωπείται, και φάγανε αυτοί καλά και µείς
χειρότερα...

Γιορτή αγώνα και πολιτισµού 

Τις φετινές πρωτοµαγιάτικες απεργιακές
κινητοποιήσεις του ΠΑΜΕ «στόλισαν» έργα
καλλιτεχνών στρατευµένων στα συµφέροντα
του λαού, παίχτηκαν εργατικά τραγούδια του
αγώνα από ερασιτεχνικά µουσικά συγκροτή-
µατα ενώ στην Αθήνα πριν την έναρξη των εκ-
δηλώσεων βραβεύτηκαν οι νικήτριες οµάδες
του ποδοσφαιρικού τουρνουά, που οργάνωσε η
Γραµµατεία Νέων του ΠΑΜΕ µε τη συµµετοχή
40 οµάδων από εργασιακούς χώρους και κλά-
δους, από σχολές και χώρους κατάρτισης, από
θεραπευτικές κοινότητες κ.α. φορείς µεταξύ
των οποίων η «ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗ».

Στον Πειραιά την 1η Μάη το πρωί πραγµα-
τοποιήθηκε εκδήλωση, στο τµήµα του λιµανιού
απ’ όπου αποπλέουν τα καράβια για τα νησιά
του Αργοσαρωνικού, µε τραγούδια και θεατρική
παράσταση από τον τοπικό Σύλλογο της ΟΓΕ.

Σε εκδήλωση αφιερωµένη στην εργατική
Πρωτοµαγιά, εξελίχθηκε και η σύσκεψη που
έγινε στην αίθουσα συνελεύσεων της ΠΕΜΕΝ
για την προετοιµασία της απεργίας στα καράβια
στο λιµάνι του Πειραιά, που διοργάνωσαν τα
ταξικά σωµατεία. Τη συζήτηση άνοιξε ο Α’ γ.γ.
Θ. Ευαγγελάκης και οµιλητής ήταν ο πρόεδρος
Σ. Τσιµπόγλου. Στη διάρκεια της εκδήλωσης
έγινε προβολή DVD για τους εργατικούς ταξι-
κούς αγώνες. 

...Ταξικά απόβλητα στον Πειραιά

Στην εργατούπολη του Πειραιά, αφού απέ-
τυχε η …πρωτοβουλία του Νταλακογιώργου
(προέδρου της ΠΕΝΕΝ και εκπροσώπου της
ΑΠ του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ) για την πραγµατοποί-
ηση κοινής συγκέντρωσης των εργοδοτικών
κυβερνητικών συνδικαλιστών των παρατάξεων
ΠΑΣΚΕ – ΔΑΚΕ – ΑΠ, τα ταξικά απόβλητα
της ΑΠ διεκδικώντας αναβαθµισµένο ρόλο στο
αντι-ΠΑΜΕ µέτωπο, αυτή τη φορά ξέχασαν τα
«ενωτικά» τους κλαψουρίσµατα και µε τις λι-
γοστές δυνάµεις που τους απόµειναν, συγκε-
ντρώθηκαν  στο Πασαλιµάνι για να µολύνουν
µε την παρουσία τους τον χώρο µνήµης και
τιµής των δολοφονηµένων εργατών!

Ο Γ. Αγούδηµος 
χτίζει πλοία στην Κίνα!

Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα ο ...φτωχός Γε-
ράσιµος Αγούδηµος µπορεί να µην έχει φράγκο
να πληρώσει υπαλλήλους, δη-
µόσιο, εφορίες, ΝΑΤ, ΙΚΑ,
τράπεζες, αλλά χτίζει καινούρ-
για φορτηγά καράβια στην Κίνα
µε την εγγύηση του κράτους
των εφοπλιστών!!!

Κατά τα άλλα περιµένουν να
γεµίσουν τα άδεια ταµεία, στε-
ρώντας το ξεροκόµµατο από
τον απλό πολίτη ενώ, την ίδια
στιγµή αφήνουν αυτούς, που χρωστούν
ΠΟΛΛΑ εκατοµµύρια, όχι µόνο ατιµώρητους,
αλλά και ελεύθερους να τα επενδύουν!!!

Μάης 2011

Συνάδελφοι συνταξιούχοι ναυτερ-
γάτες

Την στιγµή που οι ναυτεργάτες, οι ερ-
γαζόµενοι και οι συνταξιούχοι βρίσκονται
αντιµέτωποι µε την βάρβαρη επίθεση στο
σύνολο των δικαιωµάτων τους, οι δυνά-
µεις του εργοδοτικού κυβερνητικού συν-
δικαλισµού, οι παρατάξεις ΠΑΣΚΕ –
∆ΑΚΕ – ΑΠ/ΣΥΡΙΖΑ που αποτελούν την
πλειοψηφία σε ΠΝΟ – ΕΚΠ – ΓΣΕΕ και
στις συνταξιουχικές οργανώσεις των ναυ-
τεργατών, κινούνται στο πλαίσιο της υπο-
ταγής, καλλιεργώντας τη µοιρολατρία και
την ηττοπάθεια.

Στην κατεύθυνση αυτή κινείται και η
αυτοαποκαλούµενη «Συντονιστική Επι-
τροπή Σωµατείων Συνταξιούχων και εν
ενεργεία Ναυτικών», που χωρίς να λένε
ποιοι είναι, που στεγάζονται, ποιους εκ-
προσωπούν, καλούν τους συνταξιούχους
και εν ενεργεία ναυτεργάτες σε µια συ-
γκέντρωση µ’ ένα διάτρητο πλαίσιο αιτη-
µάτων, που παρά το ρετουσάρισµά του
-µετά την πρώτη κριτική που τους ασκή-
σαµε- ακόµα µπάζει απ’ όλες τις µεριές
και δεν ξεφεύγει από τα πλαίσια της συ-
ναίνεσης στην αντιλαuκή επίθεση που δε-
χόµαστε, σε βαθµό που ακόµα και να

ικανοποιηθούν τίποτε δεν µπορούν να
αποτρέψουν από το καταστροφικό απο-
τέλεσµα της βάρβαρης αντιλαuκής επίθε-
σης. Χαρακτηριστικό είναι ότι έφτασαν να
ζητάνε ακόµη και την «άρση του καµπο-
τάζ», που επιδιώκουν οι εφοπλιστές!

Αν επρόκειτο για κάποιους ανίδεους ή
αφελείς θα λέγαµε απλά πως στρουθο-
καµηλίζουν, όµως δεν είναι ούτε άσχετοι
ούτε απονήρευτοι, αλλά συµβιβασµένοι
και ταγµένοι να υπηρετούν συνειδητά τα
συµφέροντα των εφοπλιστών και να προ-
σφέρουν τη συναίνεση στην αντιλαuκή κυ-
βερνητική πολιτική, όπως κάνει όλο το
µαύρο µέτωπο του εργοδοτικού κυβερ-
νητικού συνδικαλισµού. 

Όσο για τους εν ενεργεία συνεταί-
ρους τους δεν χρειάζεται να πούµε και
πολλά, είναι αυτοί που συναποτελούν την
εργοδοτική κυβερνητική πλειοψηφία της
ΠΝΟ στη λογική του «κοινωνικού εταιρι-
σµού», που την έχουµε πληρώσει ακριβά
όλοι οι ναυτεργάτες και οι συνταξιούχοι.

Πόσο ακοµµάτιστοι, λοιπόν, µπορεί να
είναι αυτοί που έχουν τέτοια τοποθέτηση
απέναντι στην αντιλαuκή πολιτική, που
εφαρµόζουν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ
και της Ν∆ για να υπηρετήσουν τα συµ-

φέροντα των εφοπλιστών και της πλου-
τοκρατίας;

∆εν έχει κοµµατική σκοπιµότητα το
περιεχόµενο αυτής της κινητοποίησης,
που την εξαγγέλλουν σαν κοσµοuστορικό
γεγονός, όταν αφήνει στο απυρόβλητο
τις ευθύνες των κοµµάτων, που στηρί-
ζουν την εφαρµογή της αντιλαuκής πολι-
τικής, που παίρνει από τους πολλούς και
δίνει στους λίγους;

Συνάδελφοι συνταξιούχοι ναυτεργά-
τες

Στην αντίθετη κατεύθυνση κινείται η
Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ
(ΠΕΣ/ΝΑΤ), που σε συνεργασία µε τα τα-
ξικά ναυτεργατικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ -
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΜΑΓΕΙΡΩΝ - ΡΥΜΟΥΛ-
ΚΩΝ, συµπαρατασσόµαστε µε το Πανερ-
γατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, το ΠΑΜΕ.
Αντιπαλεύουµε µε όρους ταξικού κινήµα-
τος την αντιλαuκή – αντιναυτεργατική πο-
λιτική της πλουτοκρατίας, της
κυβέρνησης και των άλλων δυνάµεων
που συµφωνούν. Συντονίζουµε τη δράση
µας µε τις Συνεργαζόµενες Συνταξιουχι-
κές Οργανώσεις από όλα τα ασφαλιστικά
Ταµεία σε πανελλαδικό επίπεδο.

Τα αντιλαuκά µέτρα, που πάρθηκαν και

τα νέα που έρχονται, δεν µπορεί να αντι-
µετωπισθούν µε ανοργάνωτες, ξεκοµµέ-
νες και χωρίς συνέχεια κινητοποιήσεις.
Χρειάζεται σκληρός επίµονος ταξικός
αγώνας σε σύγκρουση µε το σύνολο της
αντιλαuκής πολιτικής. Για τον σκοπό αυτό
δεκάδες απεργίες και κινητοποιήσεις
έχουν γίνει και σίγουρα θα χρειασθούν
και νέοι πιο σκληροί αγώνες για την ανα-
τροπή της άγριας αντιλαuκής επίθεσης,
που συνεχίζεται µε µεγαλύτερη αγριό-
τητα σε βάρος γενικά των συµφερόντων
της λαuκής οικογένειας.

Σήµερα οι ναυτεργάτες, οι συνταξιού-
χοι δεν έχουµε άλλο χρόνο για χάσιµο.
Επιβάλλεται να οργανωθούµε καλύτερα,
να ενισχύσουµε τις ταξικές δυνάµεις, να
δυναµώσουµε την ΠΕΣ/ΝΑΤ, που αποτε-
λεί την συνεπή ταξική δύναµη των συντα-
ξιούχων ναυτεργατών και να γυρίσουµε
την πλάτη σε δήθεν ακοµµάτιστες αλλά
βαθειά εργοδοτικές και κυβερνητικές ορ-
γανώσεις.
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Οργάνωση, αγώνας, ρήξη, ανατροπή.
Στους ταξικούς αγώνες κρίνεται η ζωή.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΠΕΣ-ΝΑΤ
ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ

Το 1861 οι Ναυτεργάτες, που
αποτελούν ένα από τα πρώτα

οργανωµένα τµήµατα της εργατικής
τάξης, ιδρύουν το ΝΑΤ µε δικά τους
έξοδα. Στόχος τους, το ταµείο να κα-
λύπτει τις ανάγκες των αποµάχων του
κύµατος. Με τους αγώνες τους από το
1907 θεσπίζεται εισφορά προς το
ΝΑΤ και των εφοπλιστών. Το 1925
δηµιουργήθηκε το ΚΑΑΝ και το 1926
πρωτολειτούργησε ο Οίκος Ναύτου.

Τρείς φορές µέχρι την κατοχή όλα
τα αποθεµατικά του ΝΑΤ κατασχέθη-
καν, δύο φορές από το κράτος και µία
από τις κατοχικές δυνάµεις. Μετά τον
πόλεµο το δόγµα της ανταγωνιστικό-
τητας, σαν βασικός πυλώνας της καπι-
ταλιστικής ανάπτυξης, στηρίχτηκε
στην εκµετάλλευση των αποθεµατι-
κών των ασφαλιστικών ταµείων και
της οικοδοµικής ανάπτυξης µε την
αντιπαροχή της γης. Έτσι για πρώτη
φορά µε τον αποικιοκρατικό νόµο
2037/55 η κυβέρνηση Καραµανλή µει-
ώνει τις εφοπλιστικές εισφορές από
το 21,9% στο 11%.

Το αστικό κράτος από το 1964
µέχρι το 1972 οκτώ φορές (δύο επί δι-
κτατορίας) αφαιρεί µε την µορφή των
Αναπτυξιακών ∆ανείων τεράστιους
πόρους από το ΝΑΤ, που τα έσοδά
του αυτή την περίοδο είναι τεράστια
λόγω της µεγάλης ανάπτυξης της Ναυ-
τιλίας και τα δίνει σε θαλασσοδάνεια
στους εφοπλιστές και τους βιοµήχα-
νους. 

Οι µετά τη χούντα κυβερνήσεις
συνέχισαν την πολιτική της

ανταγωνιστικότητας εφαρµόζοντας
και τροποποιώντας τον όρο 8 των
εγκριτικών πράξεων του ν. 2687/53 µε
πάνω από 11 µειώσεις στις συνθέσεις
των πλοίων. 

Μέσω των διµερών συµβάσεων
και την επέκταση της «µαύρης» ανα-
σφάλιστης εργασίας κατόρθωσαν -
γιατί περί κατορθώµατος πρόκειται-
να βουλιάξουν το ΝΑΤ στα χρέη και
από την δεκαετία του 80 το ΝΑΤ
πλέον να δανείζεται µε τοκογλυφικά
επιτόκια, όταν επί δεκαετίες τα απο-
θεµατικά του -άτοκα στην τράπεζα της
Ελλάδας- ήταν δια πάσαν χρήσιν,
προκειµένου να υποβοηθήσουν την
ανταγωνιστικότητα, δηλαδή το κέρδος
του εφοπλιστή. 

Είναι τόσο µεγάλο το φαγοπότι
που ο επιστηµονικός Συνεργάτης του
ΝΑΤ Σωτήρης Χαραλάµπους σε έκ-
θεσή του από τις αρχές της προηγού-
µενης δεκαετίας, διαπιστώνει
συναλλαγή µε τους εφοπλιστές, παρα-
βίαση της νοµοθεσίας, συσκότιση
γύρω από την διαχείριση των οικονο-
µικών, ισολογισµούς κατά παραδοχή,
χορήγηση ελευθεροπλοCας χωρίς ξε-
κάθαρες διαδικασίες και άλλα πολλά
που συνθέτουν την ληστεία του ΝΑΤ
και των άλλων ταµείων. 

Η ίδια πολιτική, παρά το ότι δια-
πιστώνεται ότι είναι καταστροφική
για το ταµείο και τους Ναυτεργάτες,
συνεχίζεται µέχρι σήµερα από όσες
κυβερνήσεις µέχρι και την σηµερινή
είχαν την ευθύνη της διακυβέρνησης
της χώρας. 

Τα τελευταία χρόνια το ΝΑΤ επι-
δοτείται από τον κρατικό προuπολο-
γισµό µέχρι και το 90% των αναγκών
του. 

Μόνο τον τελευταίο χρόνο οι
Ναυτεργάτες έχασαν δύο

συντάξεις, που αναλογούν στα ∆ώρα

Χριστουγέννων, Πάσχα, Επίδοµα
Άδειας. Θεσπίστηκε το ΕΑΣ (Ει-
σφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων,
νέο ΛΑΦΚΑ) για συντάξεις πάνω των
1.400 ευρώ. Χίλιοι και πλέον γιατροί
έχουν περικοπεί από τον Ο.Ν. και 450
φάρµακα καταργήθηκαν από τη λίστα
συνταγογράφησης.

Η ανεργία των εν ενεργεία συνα-
δέλφων έχει χτυπήσει κόκκινο, ο θε-
σµός των Σ.Σ.Ε.  υπονοµεύεται ή και
καταργείται, η «µαύρη» ανασφάλιστη
εργασία γίνεται καθεστώς, µε αποτέ-
λεσµα το ταµείο µας, το ΝΑΤ, εξακο-
λουθεί να χάνει όλο και περισσότερα
έσοδα. Πιστοί υπηρέτες του εφοπλι-
στικού κεφαλαίου οι κυβερνώντες
αλλά και τα κόµµατα του ευρωµονό-
δροµου επιµένουν στο δόγµα της
ανταγωνιστικότητας. Με πρόσφατους
νόµους καταργούν τις ασφαλιστικές
εισφορές των εφοπλιστών προς το
ΝΑΤ.

Με το νέο επικαιροποιηµένο µνη-
µόνιο σχεδιάζουν άµεσα συντριπτικό
χτύπηµα στις επικουρικές συντάξεις
µε την επέκταση του ΕΑΣ στις επι-
κουρικές συντάξεις. αλλά και στην
αναλογική µείωση του ποσοστού των
επικουρικών συντάξεων.   

Σαν πρόσχηµα για την επιβολή
των αντιναυτεργατικών µέτρων επι-
καλούνται το χρέος του ταµείου που -
όπως αποδεικνύεται από τα
γεγονότα- αυτοί δηµιούργησαν µε την
πολιτική τους, που αλλά και τις συνει-
δητές διαχειριστικές ατασθαλίες
πάντα προς όφελος των εφοπλιστών
που πάντα υπηρετούν, που πάντα υπη-
ρετούσαν τα κέρδη των εφοπλιστών.

Μέσα στις σηµερινές συνθή-
κες, σήµερα, οι ναυτεργάτες

πρέπει να βγάλουµε συµπεράσµατα.
Οι εφοπλιστές και τα τσιράκια τους,
κυβερνήσεις, εργοδοτικός κυβερνητι-
κός συνδικαλισµός δεν αλλάζουν.
Πρέπει να εγκαταλείψουµε τις αυτα-
πάτες, τα κόµµατα των εφοπλιστών
και τους ανθρώπους τους στο ναυτερ-
γατικό κίνηµα. Με ταξικούς αγώνες
που πατάνε στον χώρο εργασίας, τα
καράβια, αλλά και στο χώρο κατοι-
κίας, να αλλάξουµε τους συσχετι-
σµούς παντού σε συνδικαλιστικό και
πολιτικό επίπεδο, να προβάλλουµε
και τελικά να επιβάλλουµε µία άλλη
πολιτική χωρίς εφοπλιστές, χωρίς εκ-
µετάλλευση, για µία ναυτιλία που θα
υπηρετεί τις ανάγκες των ναυτεργα-
τών και όλης της κοινωνίας. 

Στον δρόµο για αυτόν τον στόχο
θα είναι και πιο αποτελεσµατικοί οι
αγώνες µας για την περιφρούρηση
των όποιων δικαιωµάτων µας έχουν
αποµείνει αλλά και την ικανοποίηση
των νέων σύγχρονων αναγκών, που
ταλανίζουν την καθηµερινότητά µας. 

∆εν αναγνωρίζουµε τα χρέη τους,
αγωνιζόµαστε για καλύτερη ζωή για
µας, για τα παιδιά µας, για την τάξη
µας, την εργατική τάξη. 

∆ΙΑΡΚΕΣ ΣΥΝΕΙ∆ΗΤΟ ΕΚΛΗΜΑ
Η ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Τα γεγονότα των τελευταίων ηµερών, µε τη δολο-
φονία ενός Έλληνα και ενός από το Μπαγκλα-

ντές, είναι αποτέλεσµα του ίδιου προβλήµατος που
αντιµετωπίζουν Έλληνες και ξένοι κάτοικοι του κέντρου
της Αθήνας, που έχει παραδοθεί στο έλεος της δράσης των
κυκλωµάτων και των συµµοριών των ναρκωτικών, της
πορνείας, της εκµετάλλευσης µεταναστών, καθώς και της
εγκληµατικής δράσης της "Χρυσής Αυγής" και άλλων
ακροδεξιών οµάδων, που παριστάνουν τους προστάτες
της "τάξης", µε την ανοχή της αστυνοµίας.

Οι ευθύνες της σηµερινής και της προηγούµενης κυ-
βέρνησης είναι τεράστιες. Επέτρεψαν και ανέχθηκαν το
στοίβαγµα µεταναστών υπό άθλιες συνθήκες σε συγκε-
κριµένες περιοχές, επέµειναν στην απαγόρευση εξόδου
από τη χώρα και στον εγκλωβισµό στην Ελλάδα του µε-
γαλύτερου όγκου των µεταναστών που είχαν προορισµό
άλλες χώρες της ΕΕ. Παρέδωσαν επί της ουσίας αρκετούς
µετανάστες σε κυκλώµατα µαύρης εργασίας, αλλά και σε
εγκληµατικά κυκλώµατα Ελλήνων
και ξένων. Ευνοtκά σε αυτό επέ-
δρασε και η λειτουργία του κέντρου
διακίνησης υποκατάστατων ναρκω-
τικών, δηλαδή του ΟΚΑΝΑ, τα απο-
τελέσµατα του οποίου είναι
εµφανέστατα και στον Πειραιά.

Από αυτή τη γκετοποίηση, την
υποβάθµιση και την εγκληµατική
δραστηριότητα είναι φανερό ότι
επωφελούνται µεγάλα οικονοµικά
συµφέροντα που θέλουν να γίνουν
ιδιοκτησία τους ολόκληρα οικοδο-
µικά τετράγωνα σε εξευτελιστική
τιµή.

Αυτήν ακριβώς την κατάσταση
αξιοποιούν διάφοροι µηχανισµοί
και υπηρεσίες, ρατσιστικές οργανώ-
σεις και συµµορίες, αλλά και κόµ-
µατα όπως ο ΛΑ.Ο.Σ. του
Καρατζαφέρη, που χρησιµοποιώ-
ντας αντιδραστική δηµαγωγία και µε
την προκλητική προβολή των περισ-
σότερων ΜΜΕ, καλλιεργεί το ρα-
τσιστικό µίσος και  κατηγορεί τους
µετανάστες για όλα τα προβλήµατα
που αντιµετωπίζει ο λαός.

Στόχο δεν έχουν µόνο τους µετα-
νάστες, αλλά όλους τους εργαζόµε-
νους και τα φτωχά λαtκά στρώµατα.
Θέλουν να τσακίσουν το εργατικό
λαtκό κίνηµα, να αποπροσανατολί-
σουν, να εγκλωβίσουν τη λαtκή αγα-
νάκτηση σε αντιδραστική
κατεύθυνση, να συσκοτίσουν το
ποιοι είναι οι µεγάλοι ληστές και εκµεταλλευτές του λαού,
να βγάλουν λάδι την πλουτοκρατία και τα κόµµατα που
την υπηρετούν. Επιδιώκουν να δικαιολογήσουν τη λήψη
βάρβαρων µέτρων καταστολής, όπως την ηµέρα της απερ-
γίας 11 Μάη στην Αθήνα µε την απρόκλητη δολοφονική
επίθεση των ΜΑΤ κατά διαδηλωτών.

Καθοριστικά συνέβαλαν σε αυτό το ΠΑΣΟΚ και η
Ν∆, που συµµετέχουν και συναποφασίζουν µε την ΕΕ για
το µεταναστευτικό ζήτηµα. Γιατί συµφωνούν µε τη συµµε-
τοχή της χώρας µας στους ιµπεριαλιστικούς πολέµους και
επεµβάσεις που ευθύνονται για την έξαρση της µετανά-
στευσης και προσφυγιάς, όπως αποδεικνύεται και από την
πρόσφατη ιµπεριαλιστική επέµβαση στη Λιβύη. Γιατί ψή-
φισαν και εφαρµόζουν τη Συνθήκη του ∆ουβλίνου ΙΙ και
τη Συνθήκη Σένγκεν, που µετέτρεψαν τη χώρα σε στρα-
τόπεδο συγκέντρωσης και εγκλωβισµού µεταναστών.

Ταυτόχρονα στο πολυεθνικό πλοίο-κάτεργο
«ΖΕΝΙΘ» ο κάβος έλιωσε το κεφάλι αλλοδα-

πού ναυτεργάτη και στο ελληνικό …καθώς πρέπει
«ΑΡΙΑ∆ΝΗ» έλληνας ναυτεργάτης έχασε το χέρι του,
θύµατα και οι δυο -όπως και τόσοι άλλοι- των καπιτα-
λιστών και της άκρατης εκµετάλλευσης. Όµως και γι’
αυτό το έγκληµα των καπιταλιστών, που είναι διαρκές
και απειλεί όλους τους εργάτες ανεξαιρέτως θρη-
σκείας και χρώµατος, τα ΜΜΕ των εφοπλιστών και
των µεγαλοεκδοτών δεν είπαν κουβέντα…

Εκείνο που, επίσης, δεν λένε αυτοί που προτείνουν
ότι «η µόνη λύση τώρα, είναι να διώξουµε όσους δεν
χρειαζόµαστε», είναι ότι τους µετανάστες τους χρειά-
ζεται το κεφάλαιο και τους χρειάζεται παράνοµους,
γιατί έτσι γίνονται ευκολότερα θύµατα στην εκµετάλ-
λευση και ταυτόχρονα µοχλός πίεσης για την µεγαλύ-
τερη εκµετάλλευση των ντόπιων και ξένων εργατών.

Εξ άλλου, νόµιµοι είναι µε τις διµερείς συµβάσεις
και τις εγκριτικές πράξεις οι µε-
τανάστες στα ελληνικά πλοία και
µε νόµους του ΠΑΣΟΚ και της
Ν∆ εργάζονται χωρίς Συλλογική
Σύµβαση, κοινωνική ασφάλιση
και συνδικαλιστική εκπροσώ-
πηση µε µισθούς που καθορίζο-
νται από ∆ιµερείς Συµβάσεις των
εφοπλιστών µε τα δουλεµπορικά
γραφεία.

Νόµιµοι, επίσης, είναι και οι
µεταφερόµενοι µε τον οδοστρω-
τήρα «Μπολκενστάtν» εργάτες
από χώρες-µέλη της Ε.Ε. και της
ευρύτερης οικονοµικής ζώνης,
για να εργάζονται τόσο στην Ελ-
λάδα όσο και σε άλλες χώρες µε
όρους αµοιβής και εργασίας χα-
µηλότερους από τις Συλλογικές
Συµβάσεις και συνθήκες δυσµε-
νέστερες από την αυτές που ορί-
ζει η ισχύουσα εργατική
νοµοθεσία.

Τέτοιας µορφής νοµιµοποί-
ηση ζητάει ο Καρατζαφέρης και
το ΛΑ.Ο.Σ., που µαζί µε τη Ν.∆.
και το ΠΑΣΟΚ (µε τον ΣΥΝ/ΣΥ-
ΡΙΖΑ να παίζει κρυφτούλι) ψή-
φισαν στην ευρωβουλή τη
συνθήκη «Μπολκενστάtν» και
προωθούν την εφαρµογή της και
στη ναυτιλία …κι ας είναι αλλο-
δαποί αυτοί που θα σηκώνουν
την ελληνική σηµαία…, αρκεί που
γίνεται για το συµφέρον του εφο-

πλιστικού κεφαλαίου, που υπηρετούν µε κάθε τρόπο.
Κι εν τω µεταξύ µε τη συνέχιση της αντιλαtκής πο-

λιτικής, διαπιστώνουµε ότι κάθε µέρα που περνάει όλο
πιο πολύ εξισώνεται ο βαθµός εκµετάλλευσης µετα-
ναστών και ελλήνων εργαζόµενων, που τείνει να µας
µετατρέψει σε «µετανάστες» µέσα στην ίδια µας τη
χώρα, δηλαδή, εργάτες χωρίς δικαιώµατα, πολίτες
χωρίς ελευθερίες, ναυτεργάτες σε µόνιµη επιστρά-
τευση, αλλά µε ισχυρές αστυνοµικές δυνάµεις να σπά-
ζουν τα κεφάλια των ξεροκέφαλων που απειθαρχούν
και  διεκδικούν το δίκιο τους, τον πλούτο που οι εργα-
τική τάξη και οι εργαζόµενοι παράγουν αλλά τον κλέ-
βουν νόµιµα ή παράνοµα οι ντόπιοι και οι ξένοι
κεφαλαιοκράτες, γιατί αυτούς τους ...αλλοδαπούς τους
θέλει το εκµεταλλευτικό σύστηµα και τους παραχωρεί
γη  και ύδωρ.

Το ΚΚΕ καλεί Έλληνες και µετανάστες να πάρουν κοινή θέση και να οργανώσουν κοινή πάλη απέ-
ναντι σε όλα τα κυκλώµατα και µηχανισµούς εγκληµατικής δράσης και ρατσιστικής βίας, στην πο-

λιτική της κυβέρνησης και της Ε.Ε. και να διεκδικήσουν οργανωµένα και αποφασιστικά τη λήψη άµεσων
µέτρων, στηριζόµενοι στη δράση των ταξικών συνδικάτων, φορέων και συλλόγων που έχουν ήδη αναπτύ-
ξει πρωτοπόρα δράση, για:

Αποφασιστική αντιµετώπιση των εγκληµατικών κυκλωµάτων και των ρατσιστικών συµµοριών. 
Να δηµιουργηθούν ανθρώπινοι και αξιοπρεπείς χώροι φιλοξενίας, µε δωρεάν σίτιση και ιατροφαρ-

µακευτική περίθαλψη για τους άστεγους µετανάστες.
Να νοµιµοποιηθούν οι µετανάστες, ειδικά όσοι ζουν κι εργάζονται χρόνια στη χώρα µας. 
Να δοθεί άσυλο στους πρόσφυγες, να αποδοθούν ισότιµα εργασιακά, κοινωνικά και δηµοκρατικά δι-

καιώµατα στους ίδιους και τις οικογένειές τους.
Να δοθούν ταξιδιωτικά έγγραφα και να διευκολυνθεί η µετακίνηση σε άλλες χώρες της ΕΕ για όλους

τους εγκλωβισµένους µετανάστες που το επιθυµούν.

ΤΑΞΙΚΟ ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΜΟΥ
Βρώµικη προπαγάνδα, που δηλητηριάζει το λαό                                    
για να κρύβει τον κοινό εχθρό τον ιµπεριαλισµό
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∆ιαπιστευτήρια στο µονό-
δροµο της καπιταλιστικής

ολοκλήρωσης της ΕΕ έδωσαν οι εκ-
πρόσωποι της εργατικής αριστοκρα-
τίας, µέσα και από το  συνέδριο της
Συνοµοσπονδίας Ευρωπαtκών Συν-
δικάτων (ΣΕΣ) που έγινε στο Μέ-
γαρο Μουσικής στην Αθήνα, 16-19
Μάη 2011, πλέκοντας το εγκώµιο
του «κοινωνικού διαλόγου» και της
ταξικής συνεργασίας και φιλοτε-
χνώντας ακόµα µια φορά το µύθο
περί εξόδου από την κρίση από κοι-
νού µε τα µονοπώλια.

Η ΣΕΣ,  στην οποία συµµετέχουν
ΓΣΕΕ και Α∆Ε∆Υ (οι παρατάξεις
του εργοδοτικού κυβερνητικού συν-
δικαλισµού ΠΑΣΚΕ - ∆ΑΚΕ - ΑΠ
του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ) δεν ήταν και δεν
είναι συνδικαλιστική οργάνωση (τέ-
τοια είναι µόνο στον τίτλο). Στην
ουσία, πρόκειται για ένα εργαλείο
του κεφαλαίου, το οποίο αξιοποιεί-

ται, προκειµένου να περάσει τις ιδε-
ολογικές, τις πολιτικές και τις οικο-
νοµικές επεξεργασίες των
πολυεθνικών στη συνείδηση της ερ-
γατικής τάξης. Ταυτόχρονα, στην
αρµοδιότητά του, ο µηχανισµός
αυτός έχει τον έλεγχο του κυβερνη-
τικού και εργοδοτικού συνδικαλι-
σµού που υπάρχει σε κάθε χώρα. της
Ευρωπαtκής Ένωσης. Αποτελεί µό-
νιµο εµπόδιο στη ριζοσπαστικοποί-
ηση του αγώνα των εργατών, στην
ταξική γραµµή συσπείρωσης.

Ως εκ τούτου, δεν είναι τυχαίο
που ο πρόεδρος του ΣΕΒ Γ. ∆ασκα-
λόπουλος δεν είχε κανένα πρόβληµα
να εκφράσει τη βεβαιότητα ότι οι
προτάσεις του συνεδρίου της ΣΕΣ
«θα γονιµοποιήσουν τη συνείδηση
του ελληνικού συνδικαλιστικού κι-
νήµατος» και να υπερθεµατίσει για
την «κοινή στάση των κοινωνικών
εταίρων στην Ελλάδα», η οποία

«απέδωσε καρπούς που αποτελού-
σαν ανάχωµα στην κρίση». Πράγ-
µατι, ο πρόεδρος του ΣΕΒ λέει τα
πράγµατα µε το όνοµά τους. 

∆εν είναι ακόµα τυχαίο ότι, από
το 1973 που ιδρύθηκε µέχρι σήµερα,
η ΣΕΣ δεν έχει διοργανώσει ουσια-
στικά ούτε µια απεργιακή κινητο-
ποίηση. Να θυµηθούµε ακόµα τη
στάση της ΣΕΣ, που ήταν πάντα στο
πλευρό της κάθε     ευρωαµερικάνι-
κης ιµπεριαλιστική επίθεση όπως

πρόσφατα στη
Λιβύη. Την υπο-
κριτική στάση
της στο πρό-
βληµα της Πα-
λαιστίνης και
των αραβικών
λαών. 

Η “οργά-
νωση” αυτή
αναδείχνεται
σαν ένας από

τους βασικούς αντιπάλους της εργα-
τικής τάξης. Αυτή η κάστα των ερ-
γατοπατέρων, αυτά τα δεκανίκια
των πολυεθνικών είναι ανεπιθύµητα
στην χώρα µας. 

Σήµερα, η εργατική τάξη σε όλες
τις Ευρωπαtκές χώρες βρίσκεται
αντιµέτωπη µε µια ενιαία επεξεργα-
σµένη στρατηγική του µονοπωλια-
κού κεφαλαίου. Στρατηγική που δεν
έχει µόνο ως στόχο να µεταφέρει
όλες τις συνέπειες της καπιταλιστι-
κής οικονοµικής κρίσης στις πλάτες
της εργατικής τάξης, αλλά κυρίως να
εξασφαλίσει την µακροπρόθεσµη
κερδοφορία του µε την πλήρη κα-
τάργηση κάθε εργατικού δικαιώµα-
τος και την αύξηση του βαθµού
εκµετάλλευσης. 

Η Ευρωπαtκή Ένωση αποδει-
κνύεται, ότι είναι µια ένωση των κα-
πιταλιστών. Μια ένωση που µαζί µε
το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και

τις ΗΠΑ, µαζί µε τις κυβερνήσεις
συνιστούν µια συµµαχία καταλή-
στευσης των λαών για λογαριασµό
του κεφαλαίου. 

Η διέξοδος για το συνδικαλι-
στικό κίνηµα της Ευρώπης βρίσκεται
στην ταξική γραµµή που είναι ο δρό-
µος της ανυπακοής απέναντι στην
Ευρωπαtκή Ένωση, στο Κεφάλαιο
και στις πολιτικές δυνάµεις που τους
εκπροσωπούν. Είναι η συσπείρωση,
ο συντονισµός, η κοινή δράση µαζί
µε τις ταξικές δυνάµεις, τις δυνάµεις
που συσπειρώνονται στην Παγκό-
σµια Συνδικαλιστική Οµοσπονδία
(ΠΣΟ), στην οποία συµµετέχουν και
οι ταξικές δυνάµεις του Πανεργατι-
κού Αγωνιστικού Μετώπου, του
ΠΑΜΕ, που έχει εκλεγεί στη θέση
του γ.γ. και έχει συµβάλει στην ανα-
διοργάνωση, τη µαζικοποίηση και
τον ταξικό αντιιµπεριαλιστικό προ-
σανατολισµό της.  

Φωτώ από την διαµαρτυρία
του ΠΑΜΕ για το συνέδριο

των γραφειοκρατών της ΣΕΣ

Ενώ η κυβέρνηση λεονταρίζει µε θράσος
ότι δήθεν η Ελλάδα συµµετέχει στον πό-

λεµο ενάντια στη Λιβύη, για να προασπίσει τα
κυριαρχικά της δικαιώµατα στη θαλάσσια πε-
ριοχή Κρήτης - Λιβύης απέναντι στην Τουρκία…,
οι σχετικές αποκαλύψεις στον ιστότοπο
«WikiLeaks» επιβεβαιώνουν πανηγυρικά τις κα-
ταγγελίες του ΚΚΕ και τα δηµοσιεύµατα του «Ρ»
για τα όσα έχουν δροµολογηθεί από τις κυβερ-
νήσεις, ΠΑΣΟΚ και Ν∆, σε σχέση µε τα ελληνικά
κυριαρχικά δικαιώµατα στο Αιγαίο.

Σύµφωνα µε σχετικά απόρρητα τηλεγραφή-
µατα της αµερικάνικης πρεσβείας, που διέρ-
ρευσαν, γίνεται λόγος για συµφωνία επιλεκτικής
επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων
πέρα από τα 6 ν. µίλια που είναι σήµερα και
ασφαλώς πολύ κάτω από τα 12 ν. µίλια, όπως
προβλέπει το δικαίωµα που απορρέει από το
∆ιεθνές ∆ίκαιο της Θάλασσας, και προφανώς σε
περιοχές «ανώδυνες» για την Τουρκία. 

Στο πλαίσιο αυτής της συµφωνίας - πακέτο
για το Αιγαίο, η Άγκυρα φέρεται να έχει ήδη από
το Σεπτέµβρη του 2009 συµφωνήσει µε την κυ-
βέρνηση της Ν∆ για προσφυγή στη Χάγη. Στο
ίδιο πακέτο, όπως προκύπτει από τα τηλεγρα-
φήµατα, περιλαµβανόταν και η πρόταση της Ου-
άσιγκτον για υιοθέτηση «κώδικα
συµπεριφοράς», ο οποίος συµπεριλάµβανε, µε-
ταξύ άλλων, άοπλες πτήσεις πάνω από το Αι-
γαίο, δηλαδή αποστρατιωτικοποίηση των
ελληνικών νησιών και εγκατάλειψη του δικαιώ-
µατος άµυνας.

Σχεδόν ένα µήνα µετά, εκλέχτηκε η κυβέρ-
νηση του ΠΑΣΟΚ και ο Γ. Παπανδρέου συνα-
ντήθηκε στην Κωνσταντινούπολη µε τον Τ.
Ερντογάν. Ακολούθησαν ανταλλαγές επισκέ-
ψεων των δύο πρωθυπουργών ενώ πριν και µετά
την επίσκεψη του Τούρκου πρωθυπουργού, 22
Οκτώβρη 2010 στην Αθήνα, άρχισε να ανοίγει η
βεντάλια των διευθετήσεων, που έχουν συµφω-
νηθεί.

Ενδεικτικό είναι και το τηλεγράφηµα του
Αµερικανού πρέσβη στην Αθήνα, στις 17/7/2009,
προς τον υφ. Εξ. των ΗΠΑ, όπου προτείνονται
µια σειρά Μέτρων Οικοδόµησης Εµπιστοσύνης
ανάµεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, τα οποία
έχουν ήδη µπει σε διαδικασία εφαρµογής. Χα-
ρακτηριστικότερο όλων είναι ο µη χαρακτηρι-
σµός των τουρκικών µαχητικών που µπαίνουν
παράνοµα στο Αιγαίο ως «εχθρικά», καθώς και η
αποφυγή από τα  ελληνικά µαχητικά πτήσεων
πάνω από τα «αποστρατιωτικοποιηµένα» ελλη-
νικά νησιά!

Όµως, το ζήτηµα της εθνικής κυριαρχίας
δεν περιορίζεται στις ελληνοτουρκικές

διαφορές, ούτε εξαντλείται µε τον καθορισµό
της υφαλοκρηπίδας, της ΑΟΖ και του FIR, αλλά
έχει να κάνει µε το ποιοί εκµεταλλεύονται τον
πλούτο, που υπάρχει και παράγεται στη χώρα
µας και την ευρύτερη περιοχή.  Έτσι, µε αυτό
το δεδοµένο, ακόµα και «κερδισµένη» να βγει η
χώρα µας στις ελληνοτουρκικές διαφορές, όσο
θα συνεχίζεται η πολιτική που παραδίνει τον φυ-
σικό και τον παραγόµενο πλούτο µε αποικιο-
κρατικούς όρους στα µονοπώλια, οι λαοί θα
παραµένουν χαµένοι.

Όσο για τον πατριδοκάπηλο ΛΑ.Ο.Σ., που
πότε σε ρόλο «συγκυβέρνησης» µε το ΠΑΣΟΚ
και πότε σε ρόλο «αντιπολίτευσης» µε τη Ν.∆.,
δεν περνάει µέρα δίχως να καταθέσει τις εγ-
γυήσεις του στην άρχουσα τάξη για το βάθος
της αντιδραστικής αντιλαuκής του πολιτικής,
όπως δήλωσε πρόσφατα σε ρ/σ ο Καρατζαφέ-
ρης, τα βγάζει όλα στο σφυρί! Γη, λιµάνια, αε-
ροδρόµια, νησιά, «φιλέτα» και µη, δικαιώµατα
της εργατικής τάξης και των φτωχών λαuκών
στρωµάτων…

Αλλά, έχει ο καιρός γυρίσµατα και ο λαός θα
τους κάνει όλους αυτούς να πληρώσουν το λο-
γαριασµό γι αυτή την πρωτοφανή λεηλασία σε
βάρος των δικαιωµάτων της εργατικής τάξης
και των συµφερόντων του λαού.

∆ηµοκρατική Αγωνιστική
Ενότητα Πλοιάρχων:

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΚΑΙ ∆ΡΑΣΗ ΤΩΡΑ

Με την εκλογή Εφορευτικής  Επιτροπής  στη
Γενική  Συνέλευση  στις 11 και 12 Μάη 2011, η
Ένωση Πλοιάρχων (ΠΕΠΕΝ) µπήκε στη φάση
των αρχαιρεσιών.  

Στον Απολογισµό και Προγραµµατισµό  ∆ρά-
σης που παρουσίασε το προεδρείο στη Γ.Σ. γί-
νεται φανερό πως τα όρια των διεκδικήσεων
της διοίκησης φτάνουν ως εκεί που δεν αµφι-
σβητείται η βάρβαρη πολιτική της κυβέρνησης
και η εξουσία των εφοπλιστών. 

Με απύθµενο θράσος, δηλώνουν την αντίθεσή
τους στα αντιναυτεργατικά µέτρα, ενώ τα στήρι-
ξαν και σε πολλές περιπτώσεις πρωτοστάτησαν
στην λήψη τους. Ούτε η θέση του Πλοιάρχου δεν
είναι κατοχυρωµένη αφού µε τη συναίνεση της
ΠΕΠΕΝ ψηφίστηκε το Π∆ 3/2011. Όσον αφορά
το πιστοποιητικό ελληνοµάθειας, που αρκετοί το
θεωρούν ως ασφαλιστική δικλείδα τέτοια πιστο-
ποιητικά και άλλα πολλά «πωλούνται µε το κιλό»
από τους ναυτικούς πράκτορες.                                            

Σήµερα µε όχηµα το «Μεσοπρόθεσµο Πρό-
γραµµα», η υπόδειξη της άρχουσας τάξης προς
το δικοµµατισµό, τις «παραφυάδες» του και τις
συνδικαλιστικές παρατάξεις ΠΑΣΚΕ, ∆ΑΚΕ και
Α.Π. του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφής:

Σε περίοδο κρίσης δεν έχουµε καιρό για παι-
γνίδια µεταξύ «δεξιών», «κεντρώων», «φιλελεύθε-
ρων», «σοσιαλιστών» και «αριστερών». Εµείς
κάνουµε κουµάντο, κι εσείς, πρώτον θα βρείτε
τον τρόπο να κάνετε ότι σας λέµε αφού αυτός
είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχετε, να κάνετε
ότι σας λέµε, και δεύτερον, κανονίστε ότι θα κά-
νετε, για να φάει ο λαός το παραµύθι της «εθνι-
κής συστράτευσης», να το κάνετε λαµβάνοντας
υπόψη ένα σοβαρό πρόβληµα: Το ΚΚΕ. Οφείλουν
να ...παρουσιαστούν άπαντες και να κάνουν τη
δουλειά τους. Όσο για το ποια είναι η δουλειά
τους αυτό είναι ξεκάθαρο: Να κοροuδέψουν, να
πείσουν, να τροµοκρατήσουν, να αποχαυνώσουν,
να µπερδέψουν. Με στόχο να χειραγωγηθεί η
λαuκή αγανάκτηση, να µη βρει ριζοσπαστική διέ-
ξοδο. Αυτός είναι ο καηµός τους.

Ξέρουν καλά ότι, για µια µονοκοµµατική κυ-
βέρνηση, θα γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο να
περάσει τα προαποφασισµένα ακόµη πιο βάρ-
βαρα µέτρα που έρχονται και τα οποία δεν πρό-
κειται να τελειώσουν µε ένα ή δυο επιπλέον
µνηµόνια. Τη συναίνεση τη θέλουν ως όχηµα για
να τσακίσουν το λαuκό κίνηµα. 

Οι συγκεκριµένες παρεµβάσεις εκφράζουν
την ανησυχία της αστικής τάξης, παίρνουν υπόψη
τους ότι η πάλη του οργανωµένου λαuκού κινή-
µατος, µέσα από τις γραµµές του ΠΑΜΕ, πιάνει
τόπο, είναι η κινητήρια δύναµη της λαuκής αντί-
στασης, του διεκδικητικού αγώνα. Γι’ αυτό επιτί-
θεται ο αντίπαλος µε όλους τους τρόπους και
από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, ρίχνει
λάσπη, κάνει  βρώµικο πόλεµο σε κάθε κινητο-
ποίηση, µε πρώτο και καλύτερο το αφεντικό του
«Σκάι» και της «Καθηµερινής».

Η ∆ηµοκρατική Αγωνιστική Ενότητα Πλοιάρ-
χων (∆.Α.Ε.Π.), καλεί τους ∆όκιµους, Ανθ/ρχους,
Υπ/ρχους, Πλοίαρχους σε συσπείρωση και
δράση τώρα. Η υποταγή φέρνει νέα χτυπήµατα.
Μπορούµε να τους εµποδίσουµε. Καλούµε
όλους τους συνάδελφους να συµµετέχουν µα-
ζικά στις εκλογές. Η ∆ηµοκρατική Αγωνιστική
Ενότητα Πλοιάρχων (∆.Α.Ε.Π.) µπορεί να γίνει
ο πόλος αγωνιστικής συσπείρωσης του κλάδου. 

Είναι µεγάλης σηµασίας ο συντονισµένος
αγώνας µας, µε τα σωµατεία  ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝ-
ΣΩΝ, Ένωση Μαγείρων (ΠΕΕΜΑΓΕΝ), Ένωση
Πληρωµάτων Ρυµουλκών (ΠΕΡΠΝ), την ΠΕΣ -
ΝΑΤ, την «Επιτροπή Ανέργων Ναυτεργατών», και
την «Επιτροπή Αγώνα Σπουδαστών ΑΕΝ», που
µέσα από τις γραµµές του ΠΑΜΕ διεκδικούµε:
∆ουλειά για όλους µε πλήρη δικαιώµατα.  Ίση
αµοιβή για ίση εργασία, πάταξη της «µαύρης»
και ανασφάλιστης εργασίας. Σύγχρονα Κοινω-
νικοασφαλιστικά δικαιώµατα.

Σήµερα είναι ώρα ευθύνης για όλους να εντα-
χθούν στην οργανωµένη ταξική πάλη.

ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΥΡΩΠΑ4ΚΩΝ ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΩΝ
∆ιαπιστευτήρια στην ΕΕ και το κεφάλαιο

ΣΣΥΥΝΝΕΕΚΚΜΜΕΕΤΤΑΑΛΛΛΛΕΕΥΥΣΣΗΗ
ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΙΙΓΓΑΑΙΙΟΟΥΥ

γγιιαα  αακκόόµµαα  ππιιοο  σσκκλληηρρήή
εεκκµµεεττάάλλλλεευυσσηη  ττωωνν  λλααώώνν

Με ύφος συνταγµατάρχη, ο
υπουργός ΘΥΝΑΛ, Γ. ∆ιαµα-
ντίδης, δήλωσε σε συνέντευξη
για τις κινητοποιήσεις των
ναυτεργατών στο λιµάνι: 

«Πρέπει να σας πω ότι αυτά
τα γεγονότα, τα επεισόδια που
γίνανε πέρσι το καλοκαίρι
έκαναν πάρα πολύ µεγάλη
ζηµιά στον τουρισµό µας και
στην κρουαζιέρα γενικότερα.
Αυτό όµως ψηφίστηκε, τελεί-
ωσε, είναι νόµος του κράτους
τώρα. Αυτή η ιστορία τελεί-
ωσε, από δω και πέρα δεν
υπάρχει περίπτωση να µπουν
µέσα στο λιµάνι και να κάνουν
επεισόδια στα πλοία, τα κρου-
αζιερόπλοια τα οποία έρχο-
νται ή θα έρθουν στο λιµάνι
του Πειραιά (...) Εγώ δεν
µπορώ να ξέρω τι θα κάνουν
οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ
έξω από το λιµάνι, εγώ θέλω
να µιλήσω για τη λιµενική
ζώνη µέσα στο λιµάνι, γιατί
πέρσι θυµόσαστε όλοι πολύ
καλά ότι είχαν µπει µέσα στο
λιµάνι, δεν άφηναν τους τουρί-
στες να βγουν ή όσοι είχαν
προλάβει και βγήκαν δεν τους
άφηναν να µπουν µέσα, δεν
άφηναν τα πούλµαν να µπουν
µέσα στη λιµενική ζώνη. Αυτά
τα πράγµατα φέτος δε θα γί-
νουν, θα πρέπει να είναι από-
λυτα βέβαιοι οι πάντες και οι
Ελληνες πολίτες, οι ταξιδιώτες
που ενδεχοµένως θα ταξιδέ-
ψουν µε κρουαζιερόπλοια,
αλλά και οι ξένοι τουρίστες
που θα έρθουν στη χώρα µας

ότι δεν πρόκειται να συµβούν
αυτά τα γεγονότα».
Με ψέµατα και απειλές η κυ-
βέρνηση προσπαθεί να δηµι-
ουργήσει εντυπώσεις και να
βγάλει λάδι τη βάρβαρη πολι-
τική της. Ο αρµόδιος υπουρ-
γός µιλάει για µεγάλη ζηµιά
στην κρουαζιέρα από τις κινη-
τοποιήσεις των ναυτεργατών,
όταν τα επίσηµα στοιχεία των
δικών τους γραφίδων λένε τα
ακριβώς αντίθετα. Ότι δη-
λαδή, το 2010, µια χρονιά που
παρουσιάστηκε κάµψη της
τουριστικής κίνησης, λόγω της
οικονοµικής κρίσης και µείω-
σης των αφίξεων τουριστών
στη χώρα, ο αριθµός των
κρουαζιερόπλοιων που «έπια-
σαν» Πειραιά ήταν περισσό-
τερα από όσα το 2009, ενώ οι
επιβάτες που επιβιβάστηκαν
στον Πειραιά από 415 χιλιά-
δες πρόπερσι, το 2010 έφτα-
σαν τις 452 χιλιάδες. Λέει
ακόµα ψέµατα ότι οι απεργοί
εµπόδισαν τους τουρίστες να
βγουν και να µπουν στα κρου-
αζιερόπλοια. Η περιφρούρηση
της απεργίας δεν εµπόδισε κα-
νέναν τουρίστα να φτάσει στο
λιµάνι, να µπει ή να βγει από
αυτό. Η περιφρούρηση αφο-
ρούσε σε συγκεκριµένα κρου-
αζιερόπλοια, τα οποία είχαν
στο ναυτολόγιό τους αλλοδα-
πούς ναυτεργάτες - δούλους
και χρησιµοποιούσαν τον Πει-
ραιά σαν σταθµό επιβίβασης. 
Αυτό το βάρβαρο καθεστώς,
το οποίο ήθελαν ντε φάκτο να
κατοχυρώσουν οι εφοπλιστές

της κρουαζιέρας, ήρθε να νο-
µιµοποιήσει ο νόµος για την
άρση του καµποτάζ στα κρου-
αζιερόπλοια, τον οποίο τώρα η
κυβέρνηση καµώνεται πως θα
εφαρµόσει µέχρι κεραίας. Κο-
µπάζει, δηλαδή, ότι θα περι-
φρουρήσει διά πυρός και
σιδήρου ένα νόµο που πετάει
από τα πλοία χιλιάδες ακόµα
Έλληνες ναυτεργάτες, µε
συγκροτηµένα δικαιώµατα και
µαζί µ' αυτούς καταδικάζει
σε συνθήκες δουλείας χιλιάδες
µετανάστες συναδέλφους
τους, όπως αποκάλυψε η περί-
πτωση του κρουαζιερόπλοιου
«Ζενίθ».
Αυτήν την «ανάπτυξη», που
χτυπάει ναυτεργάτες και επι-
βάτες, ευαγγελίζεται η κυβέρ-
νηση. Συστατικό αυτής της
«ανάπτυξης» προς όφελος των
εφοπλιστών αποτελεί και η
πρόσφατη απόφαση - µε πα-
ρέµβαση του ίδιου αρµόδιου
υπουργού - να δοθεί ελευθε-
ροπλοCα σε κρουαζιερόπλοιο
του Λούη, παρά το γεγονός ότι
ο τελευταίος δεν κατέβαλε την
ώρα που έπρεπε πάνω από 25
εκατ. δολάρια που χρωστάει

στο ΝΑΤ. Οι εφοπλιστές τσα-
κίζουν εργασιακά δικαιώµατα
και βουλιάζουν τα Ταµεία, µε
τις πλάτες της κυβέρνησης που
απειλεί τους ναυτεργάτες,
επειδή υπερασπίζονται το
ψωµί και τη δουλειά τους, λέ-
γοντας ότι δε θα επιτρέψει να
γίνουν ξανά διαδηλώσεις µέσα
στο λιµάνι! 
Είναι βαθιά νυχτωµένοι αν νο-
µίζουν ότι οι µεγαλοστοµίες
τους θα πιάσουν τόπο, θα τρο-
µοκρατήσουν τους ναυτεργά-
τες, που έχουν το δίκιο µε το
µέρος τους και καθήκον να
παλέψουν ενάντια στην αντι-
λαtκή πολιτική της κυβέρνη-
σης. Η συµβιβασµένη
πλειοψηφία της ΠΝΟ είναι
του χεριού τους, αλλά ξέρουν
καλά πως τα ταξικά ναυτεργα-
τικά σωµατεία είναι ο αντίπα-
λός τους στο λιµάνι και µέσα
στα καράβια. Θα βρουν και
πάλι µπροστά τους το ταξικό
εργατικό κίνηµα, µ' όσες
κραυγές κι αν προσπαθούν να
βάλουν φρένο στους εργατι-
κούς αγώνες, να βάλουν όρια
στις µορφές πάλης που συλλο-
γικά επιλέγει το κίνηµα.

ΗΈνωση Επιχειρή-
σεων Ναυτιλίας που

εκπροσωπεί τα ακτοπλοRκά
επιβατηγά πλοία µε δελτίο
τύπου «κατακεραυνώνει»
τους πάντες, ΥΘΥΝΑΛ –
ΠΝΟ – εφοπλιστικές εται-
ρείες, «κοινωνικούς εταί-
ρους» και «αλλήλους» και
σηµειώνει: «Το ότι θα ερχό-
ταν η ηµέρα που η ελληνό-
κτητη επιβατηγός ναυτιλία
θα δεχόταν τις επιπτώσεις
‘dumping’ από το ίδιο το κρά-
τος ούτε στους χειρότερους
εφιάλτες µας δεν το περιµέ-
ναµε».

Εµφανίζεται ότι κατοι-
κούσε σε άλλο πλανήτη και
προσγειώθηκε στην ακτοπλοCα
σήµερα που εκδίδει το δελτίο
τύπου.

Εµφανίζεται ότι αγνοεί
την Συνθήκη του Μάαστριχτ
και τις 4 ελευθερίες που προ-
ωθεί, ελευθερία κίνησης κε-
φαλαίων, εµπορευµάτων,
υπηρεσιών και εργατικού δυ-
ναµικού µε κριτήριο την αντα-
γωνιστικότητα και την
κερδοφορία του κεφαλαίου,
ευνοώντας το µονοπωλιακό
κεφάλαιο και τις ιµπεριαλιστι-
κές ενώσεις. Ο κανονισµός
3577/92 κωδικοποιεί και προ-
ωθεί αυτή την πολιτική για την
άρση του Cabotage, οξύνοντας
τον ενδοκαπιταλιστικό αντα-
γωνισµό και συνθλίβοντας
τους ναυτεργάτες, την εργα-
τική τάξη, αυξάνοντας τον
βαθµό εκµετάλλευσης.

Αυτή είναι η αιτία των
αντιφάσεων και των αντιθέ-

σεων που οξύνονται σε συνθή-
κες οικονοµικής κρίσης µε
πρώτο θύµα την εργατική τάξη
αλλά καταστρέφεται και
µέρος των κεφαλαιοκρατών.

Αυτό υπηρέτησαν και
υπηρετούν το κεφάλαιο και οι
εκπρόσωποι του στο συνδικα-
λιστικό κίνηµα και στην πολι-
τική ζωή και είναι συνεπείς ως
προς αυτό και δεν πρέπει να
µας εντυπωσιάζουν οι εντυπω-
σιακοί χαρακτηρισµοί και οι
υβριστικές επιθέσεις. Είναι
κάτω από το βάρος των κοινω-
νικοπολιτικών εξελίξεων.

Πίσω από τις κοκοροµα-
χίες και την νεφελώδη κατά-
σταση που καλλιεργείται,
έχουν ήδη ψηφιστεί µέτρα
υπέρ των εφοπλιστών, όπως:

Κατάργηση των ασφαλι-
στικών εισφορών υπέρ τρίτων
στα ακτοπλοRκά εισιτήρια
(που µέρος αυτών ήταν έσοδα
του ΝΑΤ).

Κατάργηση των διαδικα-
σιών έκδοσης δροµολογή-
σεων. 

Κατάργηση του Κανονι-
σµού ενδιαίτησης Π.∆.
101/1995 και ψήφιση του
44/2011 που απαλλάσσει τον
πλοιοκτήτη από την υποχρέ-
ωση να διαθέτει χώρους
εστίασης στα πλοία µε κατα-
στροφικές επιπτώσεις στο ξε-
νοδοχειακό προσωπικό και
παραπέρα εντατικοποίηση
της εργασίας και διόγκωση
της ανεργίας.

Ο αγώνας των ναυτεργα-
τών, της εργατικής τάξης, των
εργαζοµένων εκφράζεται από

τις ταξικές δυνάµεις, οργανώ-
νοντας  και αναπτύσσοντας
τη ταξική πάλη.

Η εργατική τάξη, το εργα-
τικό κίνηµα µε σκληρούς και
πολύχρονους αγώνες  επέβα-
λαν την συνδικαλιστική οργά-
νωση, την Συλλογική Σύµβαση
Εργασίας και την Κοινωνική
Ασφάλιση.

Εφοπλιστές – Κυβέρνηση
– Ευρωπαtκή Ένωση µε το
πολιτικό τους προσωπικό επι-
τίθενται σε αυτά τα δικαιώ-
µατα για να επιβάλλουν τον
εργασιακό µεσαίωνα, µε συ-
κοφαντία, µε βία, µε τροµο-
κρατία. Αδικούν την
κυβέρνηση οι εφοπλιστές ότι
δεν είναι άνθρωποι τους και
δεν υπηρετούν τα συµφέροντα
τους. Αντίθετα εργάζονται
άοκνα, ραδιουργούν και έχουν
κατ’ επανάληψη επιβάλλει
το επαίσχυντο µέτρο της
πολιτικής επιστράτευσης, της
αναγκαστικής εργασίας, ποι-
νικοποίησης των αγώνων, δι-
καστικές διώξεις,  για να
εξυπηρετήσουν τα συµφέρο-
ντα της Ευρωπαtκής Ένωσης,
του µονοπωλιακού κεφαλαίου,
των ιµπεριαλιστικών ενώσεων.

Να επαναλάβουµε στα
πλαίσια του ενδοκαπιταλιστι-
κού ανταγωνισµού, κάποιος
θα είναι χαµένος και κάποιος
κερδισµένος για το κεφάλαιο.
Είναι αδίστακτος ο καπιταλι-
σµός και για το κέρδος πραγ-
µατοποιεί τα µεγαλύτερα
εγκλήµατα. Ένα από αυτά
είναι να καταδικάζονται ναυ-
τεργάτες, εργάτες στην ανερ-

γία γιατί θέλουν συνδικαλι-
στική οργάνωση, Συλλογική
Σύµβαση, Κοινωνική Ασφά-
λιση.

Γι’ αυτά αγωνιζόµαστε και
ας σαρκάζουν οι εφοπλιστές,
οι κεφαλαιοκράτες ότι είµα-
στε «επαγγελµατίες διαµαρτυ-
ρόµενοι που µεταφέρονται
αριστερά δεξιά µε µισθωµένα
πούλµαν και παριστάνουν
τους αδικηµένους»!!!

Η σαπίλα του κεφαλαίου
αναδύεται και η µπόχα, µας
πνίγει!!! Είναι ένα σύστηµα
που σαπίζει, είναι ένα
σύστηµα που πεθαίνει και η
εργατική τάξη είναι ο νεκρο-
θάφτης του.

Τα ναυτεργατικά σωµα-
τεία, οι δυνάµεις του ΠΑΜΕ,
της Ναυτεργατικής Συνδικα-
λιστικής Κίνησης, οι διοική-
σεις των σωµατείων  ΠΕΜΕΝ
– ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ – ΠΕΕΜΑ-
ΓΕΝ – ΠΕΠΡΝ – ΠΕΣ/ΝΑΤ
θα συνεχίσουν τον αγώνα
τους και απευθύνονται σε
όλους τους ναυτεργάτες, τους
εργάτες, τους εργαζόµενους,
τους συνταξιούχους να οργα-
νώσουν τις δυνάµεις τους, να
αγωνιστούν ενάντια στο κε-
φάλαιο και τις αιτίες που προ-
καλούν την οικονοµική κρίση,
να ανατρέψουν τον   συσχετι-
σµό δύναµης στην πολιτική
ζωή και το συνδικαλιστικό κί-
νηµα και να επιβάλλουν µε
τον αγώνα τους φιλολαRκή πο-
λιτική.

Ή µε τα µονοπώλια 
ή µε τους εργάτες.

Πειραιάς, 19 Μάη 2011

Θα µας βρίσκουν συνέχεια µπροστά τους 

Η σαπίλα του κεφαλαίου αναδύεται και η µπόχα, µας πνίγει!!!
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