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ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ:
Ενάντια σε επιβάτες και ναυτεργάτες

µε της συµβιβασµένης ΠΝΟ τις πλάτες

ΝΕΕΣ ΦΙΛΟΕΦΟΠΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σε ΒΑΡΟΣ του ΝΑΤ

Αυξήσεις που φτάνουν
ακόµα και στο 10% στις

ήδη εξωφρενικές τιµές των
ακτοπλο<κών εισιτηρίων επέβα-
λαν από την 1η του Απρίλη,
πλήρως αποθρασυµένοι από
την αντιλα<κή πολιτική, 4 µε-
γάλες ακτοπλο<κές εταιρείες,
ενώ αναµένεται να ακολουθή-
σουν και άλλες.

Ταυτόχρονα οι εφοπλιστές σε
συµπαιγνία µε τις δυνάµεις του
εργοδοτικού κυβερνητικού συνδι-
καλισµού στη διοίκηση της ΠΝΟ,
σπεύδουν να εντείνουν ακόµα πε-
ρισσότερο την άγρια εκµετάλ-
λευση, που βιώνουν οι
ναυτεργάτες στα πλοία, δίνοντας
αυξήσεις στις Συλλογικές Συµ-
βάσεις του 2010 και του 2011,
...1,5% και ...1%, αντίστοιχα!
Πρόκειται για εν κρυπτώ συµ-
φωνία που κλείστηκε µεταξύ
των συµβιβασµένων και της
Ένωσης Επιχειρήσεων Επιβατη-
γού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ). Τα δε
µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
της ΠΝΟ ενηµερώθηκαν για τη
συµφωνία τηλεφωνικώς!

Πέρα από τη δραµατική µεί-
ωση της τιµής της εργατικής δύ-
ναµης και τις εξωφρενικές
αυξήσεις στα εισιτήρια, που εξα-
σφαλίζει στους εφοπλιστές η
αντιλαKκή πολιτική των κυβερνή-
σεων ΠΑΣΟΚ – Ν∆ χαρίζει στους
εφοπλιστές τρελές επιδοτήσεις µε
την πατέντα των «άγονων γραµ-
µών». Την ίδια ώρα που η κυβέρ-
νηση του ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί
να έχει τους ναυτεργάτες επι-
στρατευµένους, δείχνοντας το τα-
ξικό της µίσος απέναντι συνολικά
στους εργαζόµενους, ενώ αυξά-
νει κατά 33% περίπου το ποσό
των επιδοτήσεων που είχε αρχικά
προLπολογίσει για το 2011, ώστε
οι εφοπλιστές από 92,8 εκατοµ.
ευρώ να εισπράξουν τελικά 126

εκατοµ. ευρώ!
Σε ό,τι αφορά τις τιµές των ει-

σιτηρίων, οι εταιρείες που επέβα-
λαν αύξηση είναι οι ΑΝΕΚ, HSW,
BLUE STAR και Αγούδηµος
LINES.

Ενδεικτικά οι νέες τιµές των
εισιτηρίων µετά τις αυξήσεις:

Από Πειραιά για Ικαρία το ει-
σιτήριο οικονοµικής θέσης από
45,50 που ήταν, εκτινάχθηκε στα
50,50 ευρώ (10,98%) Από Πει-
ραιά για Σάµο από τα 52,50 στα
58 ευρώ (9,48%), για Νάξο από
46 στα 51 ευρώ (10,8%) κ.ο.κ.!

ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ,
Ένωση Μαγείρων ΠΕΕΜΑΓΕΝ,
Ενωση Ρυµουλκών ΠΕΠΡΝ,
Ενωση Συνταξιούχων ΠΕΣ-ΝΑΤ
σε δελτίο Τύπου τονίζουν:

Κυβέρνηση - εφοπλιστές και
οι υπηρέτες τους στο συνδικαλι-
στικό κίνηµα και την πολιτική
ζωή θέλουν να επιβάλουν τη
"σιωπή των αµνών" για να συνε-
χίσουν τις συναλλαγές σε βάρος
των ναυτεργατών, συνολικά των
εργαζοµένων. Υπουργείο και
ΠΝΟ συναλλάσσονται µε τους
εφοπλιστές, εξαπατούν τους
ναυτεργάτες και ιδιαίτερα η
Ενωση Ναυτών (ΠΕΝΕΝ), που
πρωτοστατεί σε µυστικές συµ-
φωνίες, όπως στο κρουαζιερό-
πλοιο "CRISTAL" που
συµφώνησε στη µείωση των
ναυτών µε συγκροτηµένα δικαι-
ώµατα.

Τέλος, τα ταξικά σωµατεία κα-
λούν τους ναυτεργάτες να οργα-
νώσουν τις δυνάµεις τους
απέναντι στην πολιτική της αντα-
γωνιστικότητας του κεφαλαίου
και των φορέων της, να συγκρο-
τήσουν επιτροπές αγώνα σε
όλους τους χώρους, να πλαισιώ-
σουν την Επιτροπή Ανέργων
Ναυτεργατών για πολύµορφες
αγωνιστικές κινητοποιήσεις.

Μήνες τώρα ο ΥΘΥΝΑΛ κ.
Γ. ∆ιαµαντίδης -µετά την

ψήφιση του ν. 3872/2010 για
την άρση του καµποτάζ στην
κρουαζιέρα - µεθοδευµένα
προσπαθεί να απαλλάξει τον
όµιλο LOUIS από την υπο-
χρέωση να καταβάλει 19 εκα-
τοµµύρια δολάρια, που
οφείλει για τις εργοδοτικές
ασφαλιστικές εισφορές και
τις κρατήσεις των ναυτεργα-
τών προς το ΝΑΤ.

Για τον σκοπό αυτό - αλλά και
γενικότερα για την προώθηση της
αντιναυτεργατικής κυβερνητικής πο-
λιτικής - ο κ. ΥΘΥΝΑΛ διόρισε στο
∆.Σ. του ΝΑΤ άτοµα της αρεσκείας
του, παραβιάζοντας ακόµα και την
απαράδεκτη για τους ναυτεργάτες
σχετική νοµοθεσία. Στην πραξικοπη-
µατική αυτή ενέργεια είχαν αντι-
δράει έντονα τα ταξικά σωµατεία
ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΣ-

ΝΑΤ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ - ΠΕΠΡΝ ανα-
γκάζοντας τον κ. ∆ιαµαντίδη να
προβεί σε µερική αναθεώρησή της
απόφασής του, αντικαθιστώντας τον
εκπρόσωπο της ΠΕΡΡΑΕΝ µε τον
εκπρόσωπο της ΠΕΠΕΝ.

∆εν αντικατέστησε όµως ό
κ. ∆ιαµαντίδης τον εκλεκτό
του Γεράσιµο ΜΕΛΕΤΗ,
γνωστό «αστέρα» της αριστο-
κρατίας του εργοδοτικού κυ-
βερνητικού συνδικαλισµού
(πρώην πρόεδρο της ΠΕΑ-
ΘΕΝ), ο οποίος δεν έχει προ-
ταθεί από ΚΑΜΙΑ ένωση και
για τον λόγο αυτό δεν νοµι-
µοποιείται να εκπροσωπεί
τους συνταξιούχους στο ∆.Σ.
του ΝΑΤ!

Σαν άλλοθι, ο υπουργός των
εφοπλιστών µεθόδευσε και πήρε
κατά παραγγελία µια πλειοψηφική
απόφαση του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους, την οποία έφερε στο
∆.Σ. του ΝΑΤ για να αποφασίσει
στις 18-4-2011 µε πλειοψηφία
ΜΙΑΣ ψήφου, παρά την διαφωνία
των εκπροσώπων των Ναυτεργατι-
κών οργανώσεων, παράταση της
ελευθεροπλοDας για το πλοίο «LUIS
CRISTAL».

Πριν την έναρξη του ∆.Σ., τα
σωµατεία ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ -
µαγείρων ΠΕΕΜΑΓΕΝ - ρυµουλκών
ΠΕΠΡΝ - συνταξιούχων ΠΕΣ-ΝΑΤ,
ζήτησαν να µη δοθεί ελευθεροπλοDα

στο συγκεκριµένο πλοίο, ενώ επιση-
µάνθηκε ιδιαίτερα στον Γεράσιµο
Μελέτη να σεβασθεί την απόφαση
του αντιπροσωπευτικότερου σωµα-
τείου των συνταξιούχων, που είναι η
ΠΕΣ-ΝΑΤ, και να ψηφίσει κατά,
όπως και οι άλλοι εκπρόσωποι των
ναυτεργατών.

Παρ’ όλα αυτά η ΜΙΑ
ψήφος, που έδωσε την πλει-
οψηφία στο ∆.Σ. του ΝΑΤ
για την φιλοεφοπλιστική
απόφαση, δόθηκε από τον
παράνοµα διορισµένο Γερά-
σιµο ΜΕΛΕΤΗ, που ταυτί-
στηκε µε την τοποθέτηση των
εφοπλιστών και αυτό τον κα-
θιστά υπόλογο απέναντι
στους ναυτεργάτες και τους
συνταξιούχους.

Τα ταξικά σωµατεία στην πα-
ρέµβασή τους απαίτησαν επίσης να
καταβληθούν εδώ και τώρα το σύ-
νολο των εισφορών, όχι µόνο της

εταιρείας LOUIS αλλά και όλων των
άλλων εταιρειών, που κατά τον πρό-
εδρο του ΝΑΤ µόνο τα τελευταία
ποσά που δεν έχουν καταβάλει οι
εφοπλιστές ξεπερνούν τα 100 εκα-
τοµµύρια ευρώ! Τεράστια πρόκληση
προς τους ναυτεργάτες ιδιαίτερα σή-
µερα, που καθηµερινά πετσοκόβουν

συντάξεις µέχρι και το επίδοµα του
ΕΚΑΣ από τους χαµηλοσυνταξιού-
χους.

Οι ναυτεργάτες, οι συντα-
ξιούχοι δεν έχουν άλλο
χρόνο για χάσιµο. Σήµερα,
τώρα, επιβάλλεται να αποµο-
νωθεί ακόµα περισσότερο ο
εργοδοτικός κυβερνητικός
συνδικαλισµός. Να ενισχυθεί
ο ταξικός πόλος στο ναυτερ-
γατικό κίνηµα για την αλ-
λαγή συσχετισµών δυνάµεων
στα σωµατεία και την ΠΝΟ.
Να δυναµώσει η ΠΕΣ-ΝΑΤ,
που αποτελεί την ταξική έκ-
φραση των συνταξιούχων.

Το θέµα της απαράδεκτης
αυτής φιλοεφοπλιστικής

ρύθµισης του ΥΘΥΝΑΛ σε
βάρος του ΝΑΤ έφερε µε
ερώτησή του στην Κοµι-
σιόν της Ε.Ε. ο ευρωβου-
λευτής του ΚΚΕ, µέλος
της ΚΕ του κόµµατος,

Γιώργος Τούσσας.

Αγωνιστικά απάντησαν οι
ναυτεργάτες της πορθµει-

ακής γραµµής Καβάλα -
Θάσος - Κεραµωτή στη εφο-
πλιστική και κρατική τροµο-
κρατία, µε συγκέντρωση και
πορεία διαµαρτυρίας, 31
Μάρτη, στο Λιµεναρχείο και
τα γραφεία των ναυτιλιακών
εταιρειών ΝΕΚ και ΑΝΕΘ, και
µε 5ωρη στάση εργασίας 1
Απρίλη, που είχε ορισθεί η
δίκη των 25 ναυτεργατών
(που αναβλήθηκε για τον
Μάρτη του 2012), έπειτα από
µήνυση του εφοπλιστή Μη-
τσόπουλου της Ναυτιλιακής
Εταιρείας Καβάλας (ΝΕΚ). 

Στο πλευρό τους βρέθη-
καν εργαζόµενοι απ' όλους
τους κλάδους, που συσπει-
ρώνονται στο ΠΑΜΕ. 

Κεντρικός οµιλητής στη

συγκέντρωση ήταν ο πρόε-
δρος του   τοπικού Σωµα-
τείου Ναυτεργατών, Μ.
Μαλαµίδης, ενώ χαιρετισµό
απηύθυναν εκπρόσωπος από
τη -Λα7κή Συσπείρωση» και
ο Θανάσης Ευαγγελάκης Γ.Γ.
της ΠΕΜΕΝ, που σε ανακοί-
νωσή της τονίζει: 

-Η σηµερινή δίωξη 25
ναυτεργατών στη Θάσο γιατί
συµµετείχαν σε 24ωρη απερ-
γία στις 11 Μάρτη του 2010,
έρχεται να προστεθεί στην
βιοµηχανία δικαστικών διώ-
ξεων και της διατήρησης του
καθεστώτος της πολιτικής
επιστράτευσης για τους ναυ-
τεργάτες. Η βία και η τροµο-
κρατία να τσακιστεί, µαζί και
οι φορείς που την προω-
θούν, κράτος, κεφάλαιο και
οι εκπρόσωποί του».                                                                                  

(Συνέχεια στη σελ. 3)

ΚΑΒΑΛΑ: οι ναυτεργάτες δεν τροµοκρατούνται

Με τα γκλοµπς και την κα-
ταστολή απαντά η κυβέρ-

νηση στη διεκδίκηση του
δικαιώµατος στη δουλειά, στην
απαίτηση να προστατευθούν οι
άνεργοι. Αυτό συνέβη και στις
13 Απρίλη το απόγευµα έξω
από τα γραφεία του ΟΛΠ,
όπου οι δυνάµεις των ΜΑΤ εξα-
πέλυσαν τη βάρβαρη προσχε-
διασµένη επίθεση, µε ρόπαλα,
χηµικά και χειροβοµβίδες κρό-
του λάµψης, που αιµατοκύλησε
τη συγκέντρωση των εργατών
της Ναυπηγοεπισκευαστικής
Ζώνης. 

Εφτά εργάτες µεταφέρθη-
καν αιµόφυρτοι στο Ασκληπιείο
Βούλας, από τους οποίους οι 3
µε σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές
κακώσεις. Άλλοι εργάτες γονάτι-
σαν στο έδαφος ή έπεσαν µισο-
λιπόθυµοι στο οδόστρωµα µην
µπορώντας να αναπνεύσουν. 

Η επίθεση των δυνάµεων κα-
ταστολής εκδηλώθηκε απρό-
κλητα, όταν οι εργάτες έφτασαν
µπροστά στο κτίριο του ΟΛΠ
και πριν ακόµα προλάβουν οι
πρόεδροι των σωµατείων να ζη-
τήσουν από τον επικεφαλής
των ΜΑΤ, που είχαν αποκλείσει
τον χώρο, να επιτρέψουν στην
αντιπροσωπεία να περάσει για
να συναντηθεί µε τον πρόεδρό
του Γ. Ανωµερίτη και να απαι-
τήσουν:  

-Την κατασκευή δεξαµενής
«ποστ πάναµαξ», µέτρα συνο-
λικά για την ανάπτυξη και τον
εκσυγχρονισµό της Ζώνης και
της ναυπηγικής βιοµηχανίας
προς όφελος του λαού. 
-Να ανοίξει το εµπορικό τµήµα
των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά,
το οποίο έκλεισε για 15 χρόνια
µε απόφαση της ΕΕ και της κυ-
βέρνησης του ΠΑΣΟΚ, που ψή-
φισαν Ν∆ και ΛΑ.Ο.Σ. στη
Βουλή, βάζοντας ουσιαστικά
«ταφόπλακα» και στη Ν/Ζώνη,
καθώς είναι άµεσα συνδεδεµένη
µε τη λειτουργία των Ναυπη-
γείων. 

Το στίγµα των διεκδικήσεων
των εργατοτεχνιτών της Ζώνης
έδιναν τα συνθήµατά τους: 

«Θέλουµε δουλειά και όχι
ανεργία, την κρίση να πληρώ-
σει η πλουτοκρατία» και «Στην
Κίνα στέλνετε τα πλοία και µας
καταδικάζετε στην ανεργία».

Τη βάρβαρη επίθεση κατα-
στολής καταγγέλλουν επίσης,
το ΠΑΜΕ, η «∆ηµοκρατική Συ-
σπείρωση», µαζικοί φορείς και
συνδικάτα, ανάµεσά τους τα
ταξικά ναυτεργατικά σωµατεία
ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ και η
ένωση συνταξιούχων ΠΕΣ-ΝΑΤ.

(Συνέχεια στη σελ. 2)

Άγρια ΕΠΙΘΕΣΗ των ΜΑΤ στους
άνεργους εργάτες της Ν/Ζώνης

Εµπρός για ναυτερ-γατικό

συνδικαλιστικό κίµηµα, µα-

ζικό, ταξι-κό, ενωµένο, σωστά

οργανωµένο, στήριγµα της

πάλης για συνδικαλιστικές

ελευθερίες και δηµοκρατική

νοµοθεσία.

ΜΑΖΙ  ΜΕ ΤΟ ΠΑΜΕ ΚΑ Ι  ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧ ΙΑ Ν Α Γ Ι ΝΕΙ
Ο ΕΡ ΓΑΖΟΜΕΝ ΟΣ ΛΑΟΣ ∆ ΥΝΑΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ  ΚΑΙ  ΕΞΟΥ ΣΙΑ Σ

Απεργ ιακές  κ ινητοπο ιησε ις

την 1η ΜΑΗ και στις 11 ΜΑΗ 2011

(Συνέχεια στη σελ. 4)

Σ’ αυτή την κατεύθυνση καλούν τους ναυτερ-
γάτες, τους εργαζόµενους τα ναυτεργατικά σω-
µατεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΠΡΝ, οι
δυνάµεις της ΝΣΚ, του ΠΑΜΕ,  να συµµετέχουν
στην απεργία την 1η Μάη, να αποτελέσει σηµα-
ντικό βήµα στη συσπείρωση, στην οργάνωση των
εργαζοµένων στα Σωµατεία σε κάθε χώρο δου-
λειάς, να γίνει αφετηρία νέων αγώνων µε προε-
τοιµασία και συνέχιση των απεργιακών
κινητοποιήσεων στις 11 Μάη, σε σύγκρουση µε
την αντιλαoκή πολιτική του κεφαλαίου, των πολι-
τικών και συνδικαλιστικών εκπροσώπων του.

Οι ναυτεργάτες, µε τα ναυτεργατικά σωµατεία
ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΠΡΝ, ΠΕΣ/ΝΑΤ,
τις ταξικές δυνάµεις του ΠΑΜΕ, κόντρα στην
υπονοµευτική απόφαση της πλειοψηφίας της
ΠΝΟ, που αποφάσισε την 1η Μάη 4ωρη στάση κο-
ροoδίας, συνεχίζουν τον  απεργιακό αγώνα µε
24ωρη απεργία στο λιµάνι του Πειραιά.

Όπως στις  15 ∆εκέµβρη και 23 Φλεβάρη,
κουρέλιασαν στην πράξη την πολιτική επιστρά-

τευση, έτσι και την 1η Μάη στέλνουν µήνυµα αντί-
στασης στην κυβέρνηση που υπηρετεί την
αντιλαoκή πολιτική, τα  εφοπλιστικά συµφέροντα
και  επιδιώκει να µετατρέψει το σύνολο των ερ-

γασιακών σχέσεων στα πλοία σε καθεστώς «γα-
λέρας», µε ναυτεργάτες χωρίς συνδικαλιστική ορ-
γάνωση, ΣΣΕ, κοινωνική ασφάλιση, χαρίζει
δεκάδες εκατοµµύρια ευρώ στους εφοπλιστές
όπως πρόσφατα τις ασφαλιστικές εισφορές στον
όµιλο Λούη, µειώνουν µισθούς και συντάξεις, κό-
βουν γιατρούς και φάρµακα, υπονοµεύουν την
ναυτική εκπαίδευση και µετεκπαίδευση.

Οι δυνάµεις του κεφαλαίου επιχειρούν σαρω-
τική επίθεση στο σύνολο των δικαιωµάτων και
κατακτήσεων της εργατικής τάξης, των εργαζοµέ-
νων, µε το µνηµόνιο (3845/2010) και το «σύµφωνο
σταθερότητας» συνεχίζουν την ίδια πολιτική φορ-
τώνουν το χρέος των κεφαλαιοκρατών στις πλά-
τες των εργαζοµένων, των λαoκών στρωµάτων.

Για να επιβάλλουν την αντιλαoκή – αντιναυ-
τεργατική πολιτική της ανταγωνιστικότητας και
κερδοφορίας του κεφαλαίου, διατηρούν σε βάρος
των ναυτεργατών το µέτρο της πολιτικής επιστρά-
τευσης, της αναγκαστικής εργασίας, της βίας, της
τροµοκρατίας.  ∆εν δίστασαν να χτυπήσουν
ακόµα και τους άνεργους της Ν/Ζ, τους συµβασι-
ούχους, που συνολικά οι εργαζόµενοι βιώνουν κα-
θηµερινά την πολιτική που έχει µετατρέψει
εργοστάσια και πλοία σε γκέτο του κεφαλαίου.

Οι πολιτικές δυνάµεις ΠΑΣΟΚ-Ν∆-ΛΑΟΣ-
ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ, αποκρύπτουν την πραγµατική
αιτία της καπιταλιστικής κρίσης, που εξελίσσεται
διεθνώς και στη χώρα µας και είναι αποτέλεσµα
της ίδιας της φύσης του συστήµατος, των νόµων
λειτουργίας του, των αξεπέραστων αντιθέσεών
του, που στο κέντρο βρίσκεται η βασική αντίθεση,
η αντίθεση µεταξύ του κοινωνικού χαρακτήρα της
παραγωγής και της εργασίας και στην καπιταλι-
στική ιδιοποίηση των αποτελεσµάτων τους.

Αυτή η αντίθεση δηµιουργεί κρίση υπερσυσ-
σώρευσης κεφαλαίων, υπερπαραγωγής, που εκ-
φράζει µε ιδιαίτερη ένταση την αύξηση του
βαθµού εκµετάλλευσης της εργατικής τάξης, την
αύξηση του απλήρωτου χρόνου εργασίας της υπε-
ραξίας. 

Αντίστοιχα στο συνδικαλιστικό κίνηµα, οι πα-
ρατάξεις ΠΑΣΚΕ-∆ΑΚΕ-ΑΥΤ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ,
οι δυνάµεις του κυβερνητικού, εργοδοτικού συν-
δικαλισµού που αποτελούν πλειοψηφία σε ΓΣΕΕ,
Α∆Ε∆Υ, ΕΚΠ, ΠΝΟ, υπηρέτησαν και υπηρετούν
την πολιτική της ανταγωνιστικότητας και κερδο-
φορίας του κεφαλαίου, τον «κοινωνικό εταιρι-
σµό», την «εργασιακή ειρήνη», καλλιεργούν την
ηττοπάθεια και µοιρολατρία στους εργαζόµενους
για να υποκύψουν στην κυριαρχία των µονοπω-
λίων και του ιµπεριαλισµού.   

Σε περιόδους καπιταλιστικής κρίσης,  η ιστο-
ρική πείρα του εργατικού κινήµατος στη χώρα µας
και παγκοσµίως αλλά και οι εξελίξεις που ζούµε
στην εγγύς και Μέση Ανατολή, Β. Αφρική, Αφ-
γανιστάν, Πακιστάν κ.ά, επιβεβαιώνουν ότι οι
λαοί αλλά και η ίδια µας η χώρα έχουν µπει στις
µυλόπετρες των ενδοιµπεριαλιστικών ανταγωνι-
σµών, µε απρόβλεπτες επιπτώσεις όχι µόνο στις
περιοχές των συγκρούσεων, µετατρέποντας ναυ-
τεργάτες, εργάτες, εργαζόµενους σε τροφή για τα
κανόνια τους, για να ικανοποιήσουν την ακόρε-
στη δίψα για κέρδος.  

Η χώρα µας βρίσκεται στο επίκεντρο των εξε-
λίξεων και των ΝΑΤΟoκών σχεδιασµών, η κυβέρ-
νηση προωθεί την απεµπόληση των κυριαρχικών
– εδαφικών δικαιωµάτων στα µονοπώλια και τον
ιµπεριαλισµό µε την συνδιαχείριση και συνεκµε-
τάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών του Αι-
γαίου.

Οι ταξικές δυνάµεις του ΠΑΜΕ και πριν την
κρίση έγκαιρα προειδοποίησαν τους εργαζόµε-
νους για την επερχόµενη θύελλα των αντεργατι-
κών µέτρων, ανέδειξαν την αιτία της κρίσης,
πρόβαλαν ολοκληρωµένο πλαίσιο αιτηµάτων που
απαντάει στις πραγµατικές ανάγκες της εργατι-
κής - λαoκής οικογένειας, οργάνωσαν - συσπεί-
ρωσαν δυνάµεις σε κάθε εργασιακό χώρο,
πραγµατοποίησαν απεργιακές κινητοποιήσεις
ενάντια στην αντιλαoκή πολιτική, συνεχίζουν στο
δρόµο του αγώνα της ταξικής πάλης.

Αναδεικνύουν ότι η εργατική τάξη, οι εργα-
ζόµενοι είναι οι παραγωγοί όλου του πλούτου.
Χωρίς εµάς γρανάζι δε γυρνά. Με τη δουλειά µας,
µε το αίµα µας, µε χιλιάδες σακατεµένους και θύ-
µατα στα εργοδοτικά κάτεργα, όλα τα προηγού-
µενα χρόνια δηµιουργήσαµε τεράστιο πλούτο.
Ότι έχει παραχθεί σ´ αυτό τον τόπο, ότι νέο
προoόν θα παραχθεί στο µέλλον, είναι δηµιούρ-
γηµα του εργαζόµενου ανθρώπου που εργάζεται
σε συνθήκες σκληρής ταξικής εκµετάλλευσης και

πίεσης απ´ το µεγάλο κεφάλαιο, απ´ τα ντόπια και
πολυεθνικά µονοπώλια. 

Ενώ η χώρα µας διαθέτει έµπειρο και πολυά-
ριθµο εργατικό δυναµικό, δυνατότητες για
παραγωγή σύγχρονων προoόντων, µηχανών, ερ-
γαλείων. Ενώ έχει σηµαντικές πλουτοπαραγωγι-
κές πηγές και αποθέµατα ορυκτού πλούτου και
µπορεί να εξασφαλίζει δουλειά για όλους και
αξιοπρεπή ζωή, ευηµερία για το λαό, επάρκεια
στα είδη διατροφής για τις λαoκές ανάγκες, µε-
γάλο τµήµα της εργατικής τάξης και ιδιαίτερα η
νέα βάρδιά της καταδικάζεται στην εξαθλίωση
και την ανεργία, µικροί έµποροι βάζουν λουκέτα,
αγρότες και εργάτες γης αφανίζονται.

Σήµερα, µπορούµε να δουλεύουµε λιγότερο,
να έχουµε ελεύθερο χρόνο, να αισθανόµαστε
ασφάλεια, να µην έχουµε άγχος για το µέλλον, να
απολαµβάνουµε ένα ευρύ σύστηµα κοινωνικής
φροντίδας. Γιατί, όµως, ζούµε χειρότερα και λεη-
λατείται η ζωή µας; Γιατί αυξάνεται η ανεργία, η
φτώχεια και ενισχύεται η απόγνωση; Γιατί τσακί-
ζονται εργατικά δικαιώµατα που κατακτήθηκαν
µε αγώνες και αίµα; Γιατί γίνεται ακόµη χειρό-
τερη η ζωή των νέων, των παιδιών, των γυναικών,
των συνταξιούχων; Γιατί κατακερµατίζονται
κράτη και απειλούνται λαοί µε νέους πολέµους;
Γιατί ο πλανήτης χτυπιέται ασύστολα στο βωµό
του κέρδους και κινδυνεύουµε από τα ίδια τα φυ-
σικά φαινόµενα; 

Χρειάζεται να υψώσουµε αδιαπέραστο
τείχος, να αναπτυχθούν ταξικοί αγώνες για την
ανατροπή αυτής της πολιτικής που χτυπάει δικαι-
ώµατα, που καταδικάζει την εργατική οικογένεια
στην ανεργία, τους οδηγεί οµήρους στη φτώχεια
και την εξαθλίωση. Nα ενώσουµε τις δυνάµεις για
ανατροπές παντού. Από τα εργοστάσια, τα καρά-
βια και τους χώρους δουλειάς µέχρι τις γειτονιές,
τους χώρους που ζει, εργάζεται και µορφώνεται
η εργατική οικογένεια.

ΧΩΡΙΣ ΕΜΑΣ ΓΡΑΝΑΖΙ ∆ΕΝ ΓΥΡΝΑ

Ναυτεργάτες, εργαζόµενοι,
Η 1η Μάη είναι µέρα απεργίας για την Παγκόσµια Εργατική Τάξη, αποτίει φόρο τιµής στους

νεκρούς της, στις θυσίες και στους αγώνες της, επιθεωρεί τις δυνάµεις της, καθορίζει στόχους, συ-
νεχίζει στο δρόµο του αγώνα, της ταξικής πάλης, για να εκπληρώσει την ιστορική αποστολή της που
είναι η κατάργηση της εκµετάλλευσης από το κεφάλαιο.

Από την παράσταση διαµαρτυρίας των Ναυτεργατών  
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΝΑΤ στις 18/4/2011
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ΝΑΥΤΙΚΑ ...ΑΤΥΧΗΜΑΤΑΈχει γίνει καθηµερινότητα η συνεχής αναφορά από τα παπα-
γαλάκια της κυβέρνησης εν µέσω της καπιταλιστικής κρίσης

να καλλιεργούν την αβεβαιότητα για την καταβολή των συντάξεων
την ανασφάλεια στην δουλειά, τον τρόµο µιας γενικευµένης πτώ-
χευσης του κράτους, την αναδιάρθρωση του χρέους το κούρεµα και
άλλα πολλά. 

Μέσα σε αυτή την καθηµερινότητα η κυβέρνηση επικαιροποι-
ώντας συνεχώς διατάξεις του µνηµονίου έχει «κατορθώσει» µε νό-
µους υπουργικές αποφάσεις διατάγµατα και κάθε µέσο που
διαθέτει στην φαρέτρα της, να κατακρεουργήσει δεκάδες δικαιώ-
µατα και παροχές από τους συνταξιούχους και τους εργαζόµενους,
που καταχτήθηκαν µε σκληρούς αγώνες από το Ταξικό Εργατικό
Κίνηµα.  

Ο αφελληνισµός, η αύξηση της ανεργίας, η εισφοροδιαφυγή, οι
εισφοροαπαλλαγές προς τους εφοπλιστές στο όνοµα της ανταγω-
νιστικότητας επί δεκαετίες δηµιούργησαν τα ελλείµµατα στο ΝΑΤ,
στα ταµεία πρόνοιας, στον Οίκο Ναύτη. Τα τεράστια κέρδη των
εφοπλιστών, που είτε επενδύθηκαν σε νέα πλοία ή είναι κατατε-
θειµένα στα θησαυροφυλάκιά τους είναι τα ελλείµµατα του ΝΑΤ
διαχρονικά.  

Είναι πρόκληση προς τους Ναυτεργάτες που έχουν χάσει δε-
κάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, αναρίθµητες ώρες απλή-

ρωτης εργασίας, µε περικοπή του 13ου και 14ου µισθού για τους
συνταξιούχους µε ΕΑΣ (ΛΑΦΚΑ), µε περικοπές στα φάρµακα κ.α.
να ανακοινώνεις ότι η λύση για να ξεπεραστούν τα προβλήµατα
είναι η ανταγωνιστικότητα, να µην µπορείς να απαριθµήσεις τις θυ-
σίες των Ναυτεργατών και να ανακοινώνεις άλλες πιο επώδυνες
χωρίς τέλος και το σπουδαιότερο χωρίς προοπτική. Γιατί η αντα-
γωνιστικότητα θρέφεται από τον Ιδρώτα και το αίµα των εργαζο-
µένων και τα αποτελέσµατα είναι αυτά που ζούµε. 

Τα τελευταία επικαιροποιηµένα κατορθώµατα της κυβέρνησης
που πήρε για την ...σωτηρία µας είναι περικοπή του ΕΚΑΣ για χι-
λιάδες µικροσυνταξιούχους, καθώς και περικοπή 450 συνταγογρα-
φούµενων φαρµάκων, 1000 συµβεβληµένων γιατρών  και 25
εκατοµ. ευρώ από τον Οίκο Ναύτη. Το χάρισµα δεκάδων εκατοµ-
µυρίων βεβαιωµένων χρεών των εφοπλιστών προς το ΝΑΤ. Η θε-
σµοθέτηση των 5 ευρώ στα εξωτερικά ιατρεία. Η συνχόνευση
νοσοκοµείων και η σύµπραξη δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Το
άνοιγµα του αφελληνισµού και στην Ακτοπλο>α και δεν έχουν τέλος
τα κατορθώµατά τους. 

Πριν στεγνώσει το µελάνι από τον ένα νόµο γράφουν άλλο,
στην αγωνία τους να σώσουν το σύστηµα που υπηρετούν, το

µπουκώνουν µε περισσότερα κέρδη περιθωριοποιούν συνεχώς κα
νέα τµήµατα της εργατικής τάξης. Το χρέος µεγαλώνει, η κρίση βα-
θαίνει, ο φαύλος κύκλος διευρύνεται, η εργατική τάξη, ο λαός είναι
στην χρεοκοπία. Ελπίζουν να σώσουν την πλουτοκρατία, πατώντας
πάνω στα πτώµατα της εργατικής τάξης. 

Το ξέρουν ότι ούτε έτσι θα σωθούν αυτοί και τα αφεντικά τους,
επιµένουν και ας ξέρουν ότι η Ιστορία τους έχει ξεπεράσει, ότι ο
καπιταλισµός δεν µπορεί να αντιµετωπίσει τις ανάγκες των σύγ-
χρονων ανθρώπων. Στην πάλη του παλιού µε το καινούργιο είναι το
παλιό. Αυτό πρέπει να κατανοήσουν και οι Ναυτεργάτες, να χτί-
σουν το δικό τους ταξικό µέτωπο, να εγκαταλείψουν τα κόµµατα
τους συστήµατος, που στηρίζουν την πλουτοκρατία. Η διαχρονική
ληστεία των ταµείων, της ίδιας της ζωής µας, το δικαίωµα στην ελ-
πίδα για ένα καλύτερο µέλλον για µας και περισσότερο για τα παι-
διά µας δεν χωράει στο σύστηµα, που µόνο του µέληµα έχει την
αύξηση των κερδών των εφοπλιστών.

Πρέπει να πετάξουµε από πάνω µας τις αυταπάτες ότι τα προ-
βλήµατα είναι προσωρινά. Σήµερα τα υποµένουµε για να µην χρε-
οκοπήσουµε, αύριο γιατί χρεοκοπήσαµε, µετά; Τώρα είναι ο
καιρός χωρίς αναστολές και αναβολές µία µόνο επιλογή έχουµε.
Να ξεσηκωθούµε να πάρουµε στα χέρια µας τις τύχες µας. Να φέ-
ρουµε την τάξη µας στην εξουσία να απελευθερώσουµε όλες τις
παραγωγικές δυνάµεις της χώρας από το θανάσιµο εναγκαλισµό
των πλουτοκρατών και του κράτους των.  Όλα να υπηρετούν τις
ανάγκες της τάξης µας. Είναι στόχοι δύσκολοι αλλά οι µόνοι ρεα-
λιστικοί που επαληθεύονται.                

ΕΦΥΓΕ ΠΡΟΩΡΑ Ο Γ. ΠΑΥΛΑΚΗΣ
Σε αυτοκινητιστικό δυστύχηµα έχασε τη ζωή του,

την Πέµπτη 21 του Απρίλη 2011, ο Γιώργος Παυλάκης,
που είχε ξεκινήσει σαν ασυρµατιστής αλλά µε την
κρίση της δεκαετίας του ΄80 και την κατάργηση του
κλάδου στη συνέχεια πέρασε στον κλάδο των ναυτών,
όπου εντάχθηκε στις γραµµές του ταξικού ναυτεργα-
τικού κινήµατος και υπήρξε υποψήφιος µε τον «Αγωνι-
στικό Συνδυασµό Ναυτών». 

Στη µνήµη του πρόωρα χαµένου συναδέλφου, που
πρόσφατα είχε βγει στη σύνταξη, ο Άγγελος Κοκκινά-
κης προσφέρει στη «Ν» ενίσχυση 50 ευρώ.

ΝΑΤ - ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΗ:
Σφαγιασµός παροχών και δικαιωµάτων

Αυξάνονται τα ατυχήµατα
λόγω επικίνδυνων φορτίων

Αυξάνεται ο αριθµός των πλοίων µεταφοράς ξηρού
χύδην φορτίου και κυρίως σιδηροµεταλλεύµατος και

νικελίου που ανατρέπονται, µε αποτέλεσµα τη βύθισή τους
αλλά και το θάνατο µελών του πληρώµατος. Την επισή-
µανση αυτή κάνει το UK P&I Club σε εγκύκλιο προς τα µέλη
του.

Όπως επισηµαίνεται στη σχετική εγκύκλιο, τα φορτία σι-
δηροµεταλλεύµατος και νικελίου είναι πολύ επικίνδυνα για
την ευστάθεια του πλοίου και εάν δεν τηρούνται οι οδηγίες
ασφαλούς φόρτωσης του IMSBC Code οι συνέπειες µπορεί
να είναι καταστροφικές, γιατί η υγροποίηση των συγκεκρι-
µένων φορτίων επηρεάζει τη συµπεριφορά του πλοίου. 

Όµως, ένας σηµαντικός αριθµός φορτωτών έχει επιδεί-
ξει πλήρη περιφρόνηση για την κατάσταση και ασκεί πιέ-
σεις στους επιθεωρητές του φορτίου για να φορτώσουν το
πλοίο, ενώ πολλοί πλοιοκτήτες και πλοίαρχοι (σ.σ.: που
υποκύπτουν στην απαίτηση του εφοπλιστή) ζητούν να φορ-
τώσουν το µετάλλευµα µε ποσοστά υγρασίας πολύ υψη-
λότερα από όσα προβλέπονται από τον Κώδικα, µε τα
περιστατικά να επικεντρώνονται κυρίως στα ινδικά λιµάνια.

Αποτέλεσµα είναι η ανατροπή των πλοίων ακόµα και
όταν δεν πρόκειται «σαπιοκάραβα» αλλά για σύγχρονα
πλοία. Τελευταίο παράδειγµα η ανατροπή ενός πλοίου
55.000 dwt ηλικίας µόλις 18 µηνών, το οποίο ανατράπηκε
µε αποτέλεσµα 21 µέλη του πληρώµατος να χάσουν τη ζωή
τους. 

Εµείς να προσθέσουµε ότι το ζήτηµα ασφάλειας αποτε-
λεί πρώτιστο στόχο πάλης του ταξικού ναυτεργατικού κι-
νήµατος και πάνω σ’ αυτό δεν χωράει κανένας
συµβιβασµός από τους ναυτεργάτες και ιδιαίτερα τους
πλοιάρχους, που πρέπει να το συνδέουν µε την πάλη τους
για αλλαγή συσχετισµών δύναµης στα σωµατεία και την
ΠΝΟ αλλά και τις διεθνής συνδικαλιστικές οργανώσεις,
όπως η ITF, που µέσα από το δόγµα της ανταγωνιστικότη-
τας έχουν κάνει σκοπό τους την υπηρεσία των εφοπλιστι-
κών συµφερόντων. 

Νέα τραγωδία µε µετανάστες
Σε εφιάλτη µετατράπηκε το όνειρο για τους 200 Βορειοα-
φρικανούς, που αναζητούσαν καταφύγιο στο νησί Λαµπε-
ντούζα της Ιταλίας, όταν το πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν
ναυάγησε 7/4/2011 ανοιχτά της Σικελίας, µε αποτέλεσµα
πολλοί από αυτούς να βρουν τραγικό θάνατο. 20 µετανά-
στες περισυλλέγησαν πνιγµένοι, 130 παραµένουν αγνοού-
µενοι και 50 έχουν διασωθεί. Τουλάχιστον 20.000
παράνοµοι µετανάστες -κυρίως από την Τυνησία- έχουν ει-
σέλθει φέτος στη Λαµπεντούζα, µε προορισµό την Ευρώπη.

Απελευθέρωση 2 πλοίων 

Ελεύθερο άφησαν, 8/4/11, οι Σοµαλοί πειρατές, το δε-
ξαµενόπλοιο «IRENE S.L.», το οποίο είχε καταληφθεί

στις 9/2/11, ενώ έπλεε έµφορτο µε crude oil 200 ναυτικά
µίλια από ακτές ΟΜΑΝ, έχοντας αποπλεύσει από το λιµένα
MINA AΛ AXMANTI Περσικού Κόλπου µε προορισµό τον
Κόλπο Μεξικού. Σύµφωνα µε την πλοιοκτήτρια εταιρεία, τα
25 µέλη του πληρώµατος, µεταξύ των οποίων και 7 Έλλη-
νες, είναι καλά στην υγεία τους ενώ το πλοίο συνεχίζει τον
πλου του µε προορισµό το λιµένα Ντούρµπαν Νοτίου Αφρι-
κής.

Ελεύθερο αφέθηκε επίσης το ελληνικής ιδιοκτησίας Φ/Γ
πλοίο «ΕAGLE», µε πλήρωµα 24 Φιλιππινέζους, το οποίο είχε
καταληφθεί από  πειρατές τον περασµένο Γενάρη, 500 ν.µ.
Ν∆ του Οµάν. 

FRIENDSHIPGAZ:  3η αναβολή της δίκης!

Την οργή και αγανάκτηση των εργατών της Ναυπηγοε-
πισκευαστικής Ζώνης, που στις 14 Απρίλη  βρίσκονταν

συγκεντρωµένοι έξω από τα δικαστήρια του Πειραιά, προ-
κάλεσε η τρίτη αναβολή της δίκης για το πολύνεκρο έγκληµα
που συντελέστηκε στο αεράδικο πλοίο «FRIENDSHIPGAZ»,
όταν στις 24/7/20008 άφησαν την τελευταία τους πνοή µέσα
στο αµπάρι του πλοίου 7 µεταλλεργάτες και ένας ναυτερ-
γάτης, από την έλλειψη στοιχειωδών µέτρων ασφαλείας. Η
νέα δίκη καθορίστηκε για 29/9/2011.

Η υπόθεση του «FRIENDSHIPGAZ», παρά το γεγονός ότι
αφορά 8 νεκρούς, µέχρι τώρα δεν έχει «καταφέρει» να φτά-
σει καν στην έδρα. Την αφήνουν τελευταία στο πινάκιο -αυτή
τη φορά είχε το νούµερο 25 (!)- µε αποτέλεσµα να αναβάλ-
λεται λόγω ...ωραρίου. Όλες οι κατηγορίες που έχουν απαγ-
γελθεί στους εργολάβους αδερφούς Σουρλή που είχαν
αναλάβει τις εργασίες στο πλοίο είναι σε βαθµό πληµµελή-
µατος. Για τον εφοπλιστή Πετρίδη, πλοιοκτήτη το πλοίου δεν
υπάρχει καµία κατηγορία παρά µόνο στον αρχιµηχανικό του.
Οµως εκεί που το ποτήρι ξεχειλίζει είναι ότι κατηγορείται και
ο µεταλλεργάτης Βασίλη Καββαδίας ο οποίος γλίτωσε από
το θάνατο την τελευταία στιγµή!

Την ίδια αντιµετώπιση έχει και το έγκληµα στο δεξαµενό-
πλοιο «AILSA CRAIG» που είχε γίνει ένα χρόνο πριν δηλαδή
16 Ιούλη 2007, µε απολογισµό 2 νεκρούς εργάτες της
Ζώνης, συγγενείς των οποίων συµµετείχαν στην κινητοποί-
ηση.

(Συνέχεια από τη σελ. 1)
Γίνεται φανερό ότι η

ένταση της κρατικής βίας είναι
η άλλη όψη της όξυνσης της
αντεργατικής επίθεσης. Το
αστικό κράτος µε τη βία και
την τροµοκρατία θωρακίζει τα
συµφέροντα της πλουτοκρα-
τίας.

Σε αυτή την επίθεση
έσπευσαν να συνδράµουν και
ορισµένα µέσα ενηµέρωσης,
αναπαράγοντας    τη γνωστή
προπαγάνδα για τους υψηλούς
µισθούς    των εργατοτεχνιτών
της «Ζώνης», για την πολιτική
του ταξικού Συνδικάτου που
διώχνει τις δουλειές από το
Πέραµα. Είναι οι ίδιοι που,
ενώ επιτίθενται στους εργατο-
τεχνίτες και τα ταξικά συνδι-
κάτα, διαφηµίζουν το
επιχειρηµατικό δαιµόνιο των
Ελλήνων εφοπλιστών. Και ενώ
η κυβέρνηση «δεν έχει
σάλιο» για τους άνεργους
εργατοτεχνίτες, στους
οποίους στέλνει τα ΜΑΤ,
βρήκε 12 δισεκατοµµύρια
ευρώ για να προικίσει
τους εφοπλιστές για νέες
παραγγελίες πλοίων στην
Κίνα.

Και στην περίπτωση

της Ζώνης, όπως και συνολικά
της ναυπηγοεπισκευαστικής
βιοµηχανίας, αναδεικνύεται
ξεκάθαρα η ανάγκη για µια
άλλη πορεία,         µια άλλη πο-
λιτική. 

Η πολιτική που υπηρετεί
τα συµφέροντα των         εφο-
πλιστών δοκιµάστηκε και είχε
συγκεκριµένα αποτελέσµατα.
Μιζέρια και ανεργία για τους
εργατοτεχνίτες, κλειστά ναυ-

πηγεία, απαξίωση και κατα-
στροφή υποδοµών και τεχνο-
γνωσίας σε ένα βασικό κλάδο
της οικονοµίας, ιδιωτικοποιή-
σεις, εκποιήσεις δηµόσιας πε-
ριουσίας, µίζες και ρεµούλα,
ληστεία του πλούτου που πα-
ράγεται. 

Ηρθε η ώρα οι εργατοτε-
χνίτες στη ναυπηγοεπισκευα-
στική βιοµηχανία να σκεφτούν
και να συζητήσουν για µια
άλλη πολιτική. Την πολιτική
αυτή που προτείνει το ΚΚΕ,
στην οποία τα ναυπηγεία µέσα
από έναν ενιαίο κρατικό
φορέα στα πλαίσια της Λαoκής
Οικονοµίας θα είναι λαoκή πε-
ριουσία.

Αυτός ο Ενιαίος
∆ηµόσιος Φορέας Ναυ-
πηγικής Βιοµηχανίας µε
την εφαρµογή της ανά-
λογης κλαδικής αναπτυ-
ξιακής πολιτικής µπορεί
να συµβάλει ουσια-
στικά, στην κατασκευή,
επισκευή και συντή-
ρηση των πλοίων, µε

επέκταση σε άλλους τοµείς
των µεταφορών, της εθνικής
άµυνας στα πλαίσια των ανα-
γκών της Λαoκής Οικονοµίας.
Που σε συνδυασµό µε την
αποτελεσµατική οργάνωση
και τον εργατικό έλεγχο δηµι-
ουργούν προpποθέσεις για
ασφαλή δουλειά σε όλους, µε
πλήρη δικαιώµατα.

Άγρια ΕΠΙΘΕΣΗ των ΜΑΤ στους
άνεργους εργάτες της Ν/Ζώνης

Η επίθεση εναντίον
τους ήταν άγρια και στρα-
τιωτικά σχεδιασµένη, τονί-
ζει σε ανακοίνωσή του το
ΚΚΕ και προσθέτει: 

Η καταστολή κατά του
εργατικού - λα`κού κινήµα-
τος, στην οποία καταφεύ-
γει όλο και πιο συχνά
η κυβέρνηση, πρέπει να
προσκρούσει στη µαζική,
οργανωµένη και αποφασι-
στική απάντηση της εργα-
τικής τάξης και των άλλων
φτωχών στρωµάτων. Τα-
ξική οργάνωση παντού,
λα`κή συµµαχία και αντε-
πίθεση, για να αποκρου-
στεί και να ανατραπεί η
βάρβαρη αντιλα`κή πολι-
τική κυβέρνησης - πλουτο-
κρατίας.

Κυβέρνηση, πολιτικές και συνδικα-
λιστικές δυνάµεις που στηρίζουν

την πολιτική της ανταγωνιστικότη-
τας και της κερδοφορίας του κεφα-
λαίου, υπέγραψαν τη Συλλογική
Σύµβαση Εργασίας των Ακτοπλο[κών
- Επιβατηγών πλοίων µε αυξήσεις -
φιλοδώρηµα 1,5% για το 2010 και
1% για το 2011.  Η ΣΣΕ που υπογρά-
φηκε στις 31/3/2011 ανακοινώθηκε
τηλεφωνικά στα µέλη της Εκτελε-
στικής Επιτροπής της ΠΝΟ! 

Η ∆ιοίκηση των Πλοιάρχων, αφή-
νει στο απυρόβλητο την εφοπλι-
στική ασυδοσία και την κυβερνητική
πολιτική που απροκάλυπτα επιχει-
ρούν, το άπλωµα της µαύρης και
ανασφάλιστης εργασίας, το γκρέµι-
σµα των συλλογικών συµβάσεων, το
θέριεµα της ανεργίας, τη µετα-
τροπή των εργασιακών χώρων σε
σύγχρονα κάτεργα. 

Με τη συναίνεση της Ένωσης
Πλοιάρχων πέρασε το Π∆ 3/2011
που δηµοσιεύθηκε στις 24 Γενάρη,
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
και προβλέπει τα εξής: «Υπήκοοι
Κρατών - Μελών της Ευρωπα[κής
Ένωσης ή του Ευρωπα[κού Οικονοµι-
κού Χώρου, που έχουν την ιδιότητα
του ναυτικού, σύµφωνα µε τη νοµο-
θεσία του Κράτους τους, έχουν την
ίδια δυνατότητα προσβάσεως σε
θέσεις εργασίας επί Ελληνικών
εµπορικών πλοίων κάθε κατηγορίας,
µε εκείνη που επιφυλάσσεται από
τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής
νοµοθεσίας για τους Έλληνες ναυτι-
κούς. Η πρόσβαση στη θέση του
πλοιάρχου και του νόµιµου αναπλη-
ρωτή του επί των Ελληνικών εµπορι-
κών πλοίων επιτρέπεται σε
ναυτικούς υπηκόους των πιο πάνω
Κρατών, που διαθέτουν τα απαιτού-
µενα προσόντα, υπό την προ\πό-
θεση ότι διαθέτουν επάρκεια
γνώσης της Ελληνικής γλώσσας». Με
άλλα λόγια, η συνθήκη Μπολκενστά[ν
είναι εδώ και δεν εξαιρεί ούτε τους
Έλληνες Πλοιάρχους. Όσον αφορά
το πιστοποιητικό ελληνοµάθειας,
που αρκετοί το θεωρούν ως ασφα-
λιστική δικλείδα για την παραµονή
των Ελλήνων ναυτεργατών στα
ακτοπλο[κά καράβια, τέτοια πιστο-
ποιητικά και άλλα πολλά «πωλούνται
µε το κιλό» από τους ναυτικούς πρά-
κτορες.

Καµία παρέµβαση από την ΠΕΠΕΝ,
ούτε µια ανακοίνωση για τους τερά-
στιους κινδύνους σε βάρος της
ζωής των ναυτεργατών που προ-
σεγγίζουν λιµάνια της Λιβύης. Καµιά
καταγγελία για τη συµµετοχή της
κυβέρνησης στην ιµπεριαλιστική
κτηνωδία που µατοκυλά το λαό της
Λιβύης για την κερδοφορία των
πλουτοκρατών, για την υλοποίηση
των σχεδιασµών των πολυεθνικών. 

Καµία παρέµβαση από την ΠΕΠΕΝ,
για το σοβαρό κίνδυνο που αντιµε-
τωπίζει η υγεία των ναυτεργατών,
που βρέθηκαν ή θα  προσεγγίσουν
λιµάνια της Ιαπωνίας. 

Καµιά ουσιαστική παρέµβαση για
την πειρατεία. Σύµφωνα µε το ∆ιε-
θνές Γραφείο Ναυσιπλο-ας, το 2010
είχαµε 445 πειρατικές επιθέσεις και
ο αριθµός των οµήρων έφτασε σε
ύψη-ρεκόρ (1.181) την ίδια χρονιά.
Το συµπέρασµα είναι αναµφισβή-
τητο. Οι πειρατικές ενέργειες είναι
ο µοχλός πίεσης που µε βάση το
φτωχό βιοτικό επίπεδο και το καθε-
στώς που επικρατεί στις χώρες που
παράγουν το φαινόµενο, υποστηρι-
ζόµενες από τις ιµπεριαλιστικές δυ-
νάµεις, καταλήγει σε µοχλό πίεσης
και εκµετάλλευσης των λαών. 

Ούτε µια καταγγελία, για την
χρησιµοποίηση των πλοιάρχων και
των ναυτίλων αξιωµατικών σαν εξι-
λαστήριων θυµάτων για να καλυ-

φθούν οι εφοπλιστικές ευθύνες σε
κάθε ναυτικό ατύχηµα. Τα ναυτικά
ατυχήµατα του «Sea Diamond», του
«Prestige» του «∆ύστος» του «Εξ-
πρές Σαµίνα» κ.α. µας θυµίζουν ότι
οι εφοπλιστές έχουν τη δυνατότητα
αξιοποιώντας τη νοµοθεσία που
είναι κοµµένη και ραµµένη στα
µέτρα τους, να ασυδοτούν, να µην
ελέγχονται και το κυριότερο να είναι
πλήρως καλυµµένοι από οποιαδή-
ποτε ευθύνη σε περίπτωση ατυχή-
µατος. Αυτός που την πληρώνει
κάθε φορά, είναι ο πλοίαρχος που
αν δεν πνιγεί οδηγείται στη φυλακή
ανυπεράσπιστος. Το τρίπτυχο των
εφοπλιστών που µε ευλάβεια απο-
δέχεται η ΠΕΠΕΝ για τα ναυτικά ατυ-
χήµατα είναι: ο Θεός /ο Καιρός /ο
Κακός Ναυτικός. 

Η Ένωση Πλοιάρχων έβαλε πλάτη
να περάσει η υποβάθµιση - απα-
ξίωση της ∆ηµόσιας Ναυτικής Εκπαί-
δευσης και Μετεκπαίδευσης µη
αντιδρώντας στην υλοποίηση των

νόµων 3153/2003, 3450/2006 και
3490/2006 που προωθούν την ιδιω-
τικοποίηση της Ναυτικής 

Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευ-
σης. Είναι ψεύτικο το ενδιαφέρον
της Ένωσης Πλοιάρχων για τους ∆ό-
κιµους, έχει τεράστια ευθύνη που
βρίσκουν κλειστές τις πόρτες των
εφοπλιστικών εταιρειών.

Καταγγέλλουµε τις συνδικαλιστι-
κές διώξεις σε βάρος δύο µελών
του «Αγωνιστικού Συνδυασµού
Ναυτών» που δεν υπέκυψαν στις
απειλές της πλειοψηφίας της διοί-
κησης των Ναυτών και του αρχι-
πλοίαρχου της ΑΝΕΚ, Σ. Αγγελιδάκη
(είναι και µέλος του ∆.Σ. της ΠΕΠΕΝ)!
Απαιτούµε την καθαίρεση του από
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΠΕΠΕΝ.  

Σήµερα ο αγώνας για την ικανο-
ποίηση των σύγχρονων αναγκών µας
απαιτεί µαζικό απεγκλωβισµό από
τα κόµµατα της πλουτοκρατίας και
από τους συνδικαλιστικούς φορείς
τους. ∆εν είχαµε καµία αµφιβολία
ότι ο Γ. Παπανδρέου, στη πρόσφατη
Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, στις
25/3/2011, εν µέσω οξύτατων αντι-
θέσεων, για τον τρόπο που θα µοι-
ραστούν στα µονοπώλια τα κέρδη
από την εκµετάλλευση των εργαζο-
µένων και οι ζηµιές από την κρίση
του συστήµατος, δε θα διαπραγµα-
τευτεί υπέρ του ελληνικού λαού,
αλλά υπέρ της ελληνικής πλουτο-
κρατίας. Αναλαµβάνοντας ταυτό-
χρονα τη δέσµευση απέναντι στην
ντόπια πλουτοκρατία και τους δα-
νειστές της, συνυπέγραψε πρό-
σθετα αντιλα[κά µέτρα, όπως: 

Νέες µειώσεις µισθών µε την
επέκταση των επιχειρησιακών και
ατοµικών συµβάσεων στον ιδιωτικό
τοµέα από τον Ιούνη. - Χτύπηµα των
επικουρικών ταµείων. - Περιστολή
δαπανών στην Υγεία και Παιδεία. κ.α.

Είναι ψέµατα αυτά που σερβί-
ρουν ως αιτίες της κρίσης ΠΑΣΟΚ,
Ν∆, ΛΑΟΣ, οπορτουνιστές και τα πα-
παγαλάκια των ΤV: Ότι χρειάζεται
εκσυγχρονισµός του πολιτικού συ-
στήµατος (κι ας είναι σάπιο), ότι
φταίνε οι µίζες (όχι όµως τα κέρδη,

600 δισ. ευρώ µόνο στις τράπεζες
της Ελβετίας), ότι δίχως το µνηµόνιο
δεν θα δίνονταν µισθοί και συντά-
ξεις (κι ας µην πάει ούτε ένα ευρώ
από τα δάνεια σε µισθούς και συ-
ντάξεις). 

Τι έφερε αυτό το σύστηµα,
αυτός ο δρόµος ανάπτυξης
στους εργαζόµενους; 

Έφερε και θα φέρνει ανεργία.
Έφερε και θα φέρνει φτώχεια, χα-
µηλούς µισθούς και συντάξεις. Είναι
η βάση των οικονοµικών κρίσεων και
των ιµπεριαλιστικών πολέµων. Αυτή
είναι η αστική δηµοκρατία. Έχει τα-
ξικό χαρακτήρα και αποτελεί µηχανή
εκµετάλλευσης και καταπίεσης της
εργατικής τάξης, µηχανή καταστο-
λής των εργαζοµένων από µια χού-
φτα καπιταλιστές. 

Να λοιπόν γιατί προ\πόθεση για
το ξεπέρασµα της οικονοµικής κρί-
σης που είναι κρίση του καπιταλι-
σµού είναι η καταστροφή
παραγωγικών δυνάµεων, δηλαδή ερ-
γατικής δύναµης, που ήδη γίνεται µε
την αλµατώδη ανεργία, την απα-
ξίωση της αξίας της τιµής της ερ-
γατικής δύναµης, αλλά και µέρους
υπερσυσσωρευµένου κεφαλαίου, η
δηµιουργία του οποίου οφείλεται
στο γεγονός, ότι η καπιταλιστική πα-
ραγωγή που στηρίζεται στον απλή-
ρωτο χρόνο εργασίας, την
υπεραξία, είναι ακριβώς το υπερ-
συσσωρευµένο αυτό κεφάλαιο και
εµφανίζεται ως κρίση υπερπαραγω-
γής εµπορευµάτων.

Είναι αντικειµενικό, έξω από τη
θέληση καπιταλιστών, κυβερνήσεων.
Με τα αντεργατικά µέτρα κατα-
στρέφουν την εργατική τάξη. ∆ε
φτάνει, πρέπει να καταστρέψουν, να
απαξιώσουν το πλεονάζον, υπερ-
συσσωρευµένο κεφάλαιο. Στην ΕΕ
θέλουν να το κάνουν ελεγχόµενα, εν
µέσω οξύτατων αντιθέσεων, αντα-
γωνισµών και πρόσκαιρων συµβιβα-
σµών.  

Η µόνη πραγµατικά εναλλα-
κτική πρόταση διεξόδου στην
καπιταλιστική βαρβαρότητα,
βρίσκεται στην οικοδόµηση
µιας πλατιάς λα5κής συµµαχίας,
ικανή να αποσπά κατακτήσεις
στο σήµερα, µε προοπτική τον
άλλο δρόµο ανάπτυξης για
λα5κή εξουσία και οικονοµία.  

Σε αυτές τις συνθήκες καλούµε
τους ναυτεργάτες να συγκροτήσουν
επιτροπές αγώνα σε όλους τους
χώρους, µέσα και έξω από τα καρά-
βια, για πολύµορφες αγωνιστικές κι-
νητοποιήσεις. Η ∆ηµοκρατική
Αγωνιστική Ενότητα Πλοιάρχων
(∆.Α.Ε.Π.) µπορεί να γίνει ο πόλος
αγωνιστικής συσπείρωσης του κλά-
δου.

Είναι µεγάλης σηµασίας ο συ-
ντονισµένος αγώνας µας, µε τα σω-
µατεία  ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, Ένωση
Μαγείρων (ΠΕΕΜΑΓΕΝ), Ένωση Πλη-
ρωµάτων Ρυµουλκών (ΠΕΡΠΝ), τους
συνταξιούχους της ΠΕΣ-ΝΑΤ, την
«Επιτροπή Ανέργων Ναυτεργατών»,
και την «Επιτροπή Αγώνα Σπουδα-
στών ΑΕΝ», που µέσα από τις γραµ-
µές του ΠΑΜΕ  διεκδικούµε: 

∆ουλειά για όλους µε πλήρη
δικαιώµατα.  Ίση αµοιβή για ίση

εργασία, πάταξη της «µαύρης» και
ανασφάλιστης εργασίας. 

Σύγχρονα κοινωνικοασφαλιστικά
δικαιώµατα.

Πειραιάς, 4 Απρίλη 2011
«∆.Α.Ε.Π.»

Κολοκοτρώνη 99
Πειραιάς TK 185 35
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∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
Με τη συναίνεση της ∆ιοίκησης της ΠΕΠΕΝ έρχονται και Πλοίαρχοι αλλοδαποί 
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ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΟΥΣ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ
Έχουν πάρει διαζύγιο από την εργατική τάξη και τα συµφέροντά της

Η «υπερεπαναστατική» φρασεολογία του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ και το ότι αυτοαποκαλούνται «αριστεροί» δεν µπο-
ρούν να καλύψουν τα «έργα» τους, ότι είναι δεκανίκια αυτής της πολιτικής και ότι ο ρόλος τους είναι να υπο-
νοµεύουν κάθε θετική διεργασία στο κίνηµα, τη συσπείρωση και οργάνωση δυνάµεων των εργαζοµένων ενάντια
στη βάρβαρη αντιλα`κή πολιτική, να συσκοτίζουν τη διέξοδο για τους εργαζόµενους, που είναι η οργάνωση της
πάλης τους για τη λα`κή εξουσία.

Από τα πιο κραυγαλέα παραδείγµατα για τη δράση των δυνάµεων του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ είναι ο τρόπος που δρουν
αυτές οι δυνάµεις στο εργατικό κίνηµα του Πειραιά, πώς συµβάλλουν στις ριζικές ανατροπές στα εργασιακά δι-
καιώµατα που προωθούνται (καράβια, λιµάνι κλπ.). Σε αντιΠΑΜΕ µέτωπο και αιχµή τον αντικοµµουνισµό, οι δυ-
νάµεις αυτές συµµαχούν παρασκηνιακά, ή φανερά, ανάλογα µε την περίσταση, πολιτικά και συνδικαλιστικά µε το
ΠΑΣΟΚ, τη Ν∆ και τους φορείς τους στο συνδικαλιστικό κίνηµα. Όπου οξύνεται η κοινωνική πόλωση κεφαλαίου
και εργασίας, µέσα από τις καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις σε συνθήκες οικονοµικής κρίσης, όπου οξύνεται και
ανεβαίνει η ταξική πάλη και καταγράφεται ποιος είναι µε ποιον πολιτικά και συνδικαλιστικά, εκεί ακριβώς οι δυ-
νάµεις του οπορτουνισµού, οι δυνάµεις του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων αυτοαποκαλούµενων «αριστερών» σχη-
µάτων συµπαρατάσσονται µε το ΠΑΣΟΚ και τη Ν∆, δρουν υπέρ της εξυπηρέτησης των συµφερόντων του
κεφαλαίου και κυρίως της πολιτικής εξουσίας του κεφαλαίου.

Υπερασπιστές του «νόµου του δουλέµπορου»

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι η δράση τους στο ναυτεργατικό κίνηµα. Ο ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ
και η «Αυτόνοµη Παρέµβαση» (ΑΠ), σε πλήρη συνεργασία µε τις άλλες δυνάµεις του εργοδοτικού - κυβερνητι-
κού συνδικαλισµού, έχουν βάλει τη σφραγίδα τους στην επέκταση της «µαύρης» ανασφάλιστης εργασίας στα κα-
ράβια, στην άνιση αµοιβή για ίση εργασία, για ναυτεργάτες φτηνούς χωρίς συνδικαλιστική εκπροσώπηση,
συµφώνησαν µε τις ατοµικές και επιχειρησιακές συµβάσεις, το βούλιαγµα του ΝΑΤ. Απόδειξη ότι έχουν επικυ-
ρώσει την επέκταση του νόµου 2687/53 των Εγκριτικών Πράξεων και στα κρουαζιερόπλοια µε ελληνική σηµαία,
επέκταση την οποία έκανε νόµο ο υπουργός της Ν∆ Μ. Κεφαλογιάννης το 2007. Πρόκειται για το νόµο µε τον
οποίο τις περασµένες δεκαετίες διώχτηκαν µαζικά από τα ποντοπόρα πλοία οι Ελληνες ναυτεργάτες, δηλαδή οι
ναυτεργάτες µε συγκροτηµένα δικαιώµατα, για να αντικατασταθούν από χαµηλόµισθους ανασφάλιστους ναυ-
τεργάτες χωρίς συνδικαλιστική εκπροσώπηση.

Για την ακρίβεια, ο όρος 8 των Εγκριτικών Πράξεων του ν. 2687, ο οποίος χαρακτηρίζεται από τους ναυτερ-
γάτες ως ο «νόµος του δουλέµπορου», απαγορεύει τη συνδικαλιστική εκπροσώπηση και τη Συλλογική Σύµβαση
για τους αλλοδαπούς ναυτεργάτες στα πλοία µε ελληνική σηµαία και επιβάλλει ότι ο µισθός τους θα καθορίζεται
από τη συµφωνία της ναυτιλιακής εταιρείας και του πράκτορα του ναυτεργάτη, δηλαδή του δουλέµπορου. Καθή-
κον των ναυτεργατών, της εργατικής τάξης, του ταξικού συνδικαλιστικού κινήµατος είναι να συντρίψουν αυτό το
νοµοθετικό τερατούργηµα.

Συγκεκριµένα, η «Αυτόνοµη Παρέµβαση», που πλειοψηφεί στην Ενωση Ναυτών µε πρόεδρο στέλεχος του
ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ, µαζί µε τις άλλες δυνάµεις του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισµού, µε βάση τον επαί-
σχυντο νόµο Κεφαλογιάννη για τα κρουαζιερόπλοια µε ελληνική σηµαία, έκλεισε πριν ένα µήνα συµφωνία µε την
κυβέρνηση (ΥΘΥΝΑΛ) και τους εφοπλιστές για να κοπούν θέσεις εργασίας των Ελλήνων ναυτεργατών από τα
κρουαζιερόπλοια του οµίλου Λούη (π.χ.
«CRYSTAL»), προκειµένου να αντικαταστα-
θούν µε ανασφάλιστους χαµηλόµισθους. Την
αντεργατική αυτή συµφωνία από τις δυνάµεις
του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλι-
σµού αποκάλυψαν στους ναυτεργάτες τα τα-
ξικά ναυτεργατικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ,
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ. Η πλειοψηφία της διοίκησης
της Ένωσης Ναυτών, προκειµένου να καλύ-
ψει τις ποµπές της, εξέδωσε την περασµένη
βδοµάδα µία δισέλιδη ανακοίνωση µε τίτλο:
«Απάντηση στους άθλιους λασπολόγους του
κοµµατικού συνδικαλισµού (προεδρεία
ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ)», όπου αφού επι-
τίθεται, συκοφαντώντας µε τόνους λάσπης
και σωρό από ψέµατα τα δύο ταξικά ναυτερ-
γατικά σωµατεία, το ΠΑΜΕ, τελικά επιβε-
βαιώνει τα «έργα» της και γραπτώς
αναφέροντας: «Ο πόνος τους έπιασε (σ.σ.
ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ) µόνο για τους 3
ναύτες στα δύο πλοία (σ.σ. του Λούη που πε-
τάχτηκαν στη στεριά µε τη συµφωνία αυτής της πλειοψηφίας), για τους υπόλοιπους γιατί έχουν αυτή την επαί-
σχυντη σιωπή; Τι σκοπιµότητες κρύβονται και συναλλαγές υπάρχουν και σιωπούν για τους 47 και διαµαρτύρονται
για τους 3;».

Στις 26 Ιούλη του 2007 δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1298) η Εγκριτική Πράξη που
αφορούσε στο κρουαζιερόπλοιο «Orient Queen» της εταιρείας «Core Marine», θυγατρικής του οµίλου Λούη.
Προέβλεπε ότι σε σύνολο 319 ναυτεργατών, µόλις 75 θα είναι Ελληνες, δηλαδή ναυτεργάτες µε συγκροτηµένα
εργασιακά δικαιώµατα. Η πλειοψηφία της ΠΝΟ µε πρωτεργάτη και πάλι την ΑΠ και τον πρόεδρο της Ένωσης
Ναυτών, φρόντισε να παραβιαστεί ακόµα και αυτή η κατάπτυστη Εγκριτική Πράξη. Οι δυνάµεις της ΑΠ στην
Ενωση Ναυτών έδωσαν µάχη για να αποπλεύσει το πλοίο από το λιµάνι του Πειραιά µε 53 από τους 75 ναυτερ-
γάτες και «βοήθησε» το ΥΕΝ στις 9 Ιούνη του 2008 να εκδώσει νέα Εγκριτική Πράξη για το συγκεκριµένο πλοίο
που προέβλεπε πια... 53 ναυτεργάτες! Στις 12 Ιούνη του 2008 «έδωσε» την ΑΠ ο επόµενος υπουργός ΕΝ της Ν∆,
Γ. Βουλγαράκης, αναφέροντας σε συνέντευξη Τύπου ότι για τη νέα Εγκριτική Πράξη στο «Orient Queen» ότι
«είχα τη σύµφωνη γνώµη των διοικήσεων των ναυτεργατικών σωµατείων Ναυτών, Θαλαµηπόλων, Μαγείρων»!

Με βάση αυτά είναι αυτονόητο ότι δεν ήταν τυχαία η δήλωση του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλ. Τσίπρα, στη
διάρκεια των απεργιών των ναυτεργατών το Μάη του 2010 ενάντια στο κρουαζιερόπλοιο «Zenith», το πλωτό δου-
λεµπορικό γκέτο και την άρση του καµποτάζ, όπου τις είχε χαρακτηρίσει «εξαλλοσύνες», συµπαραταγµένος ανοι-
χτά τότε µε τις δηλώσεις του πρωθυπουργού και του προέδρου της Ν∆ και την επίθεση που είχε εξαπολύσει σε
βάρος των ναυτεργατικών απεργιών το «ίδρυµα» του εφοπλιστή Αλαφούζου.

Τα «καλά παιδιά» της εργοδοσίας

Για τις υπηρεσίες τους αυτές οι δυνάµεις του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ στη διοίκηση της Ένωσης Ναυτών έχουν τη πλήρη
υποστήριξη των εφοπλιστών, µε αποκαλυπτική περίπτωση τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκη-
σης. Έχει καταγραφεί στα πρακτικά της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΝΟ ο ναύτης ο οποίος ανοιχτά δήλωσε στη
διάρκεια της συνεδρίασης ότι απολύθηκε αυτός και ένας ακόµα ναύτης από πλοίο της ΑΝΕΚ επειδή, παρά τις
...προειδοποιήσεις του αρχικαπετάνιου, αρνήθηκαν να πάρουν πίσω την υποψηφιότητα που είχαν θέσει µε το ψη-
φοδέλτιο του Αγωνιστικού Συνδυασµού Ναυτών που στήριζε η Ναυτεργατική Συνδικαλιστική Κίνηση, ενταγ-
µένη στη δύναµη του ΠΑΜΕ.

Και δεν είναι µόνο οι ναυτεργάτες. Στο Συνδικάτο Μετάλλου Πειραιά επιχείρησαν να συγκροτήσουν αντι-
σύνδεσµο για να χτυπήσουν το Συνδικάτο από τα «µέσα». Στις τελευταίες εκλογές του Συνδικάτου, πριν δύο µήνες,
«κατέβασαν» ψηφοδέλτιο όπου συµµετείχαν από εργοδηγοί µέχρι αυτοαποκαλούµενοι «αριστεροί». Οµως, το κυ-
ριότερο είναι ότι ο «πυρήνας» της παρέµβασής τους ήταν «τα υψηλά µεροκάµατα» στη Ζώνη που πλήττουν την
ανταγωνιστικότητα και δε φέρνουν καράβια οι εφοπλιστές!

Επιπλέον, στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά στην τελευταία συνεδρίαση της διοίκησης, την Πέµπτη 14 Απρίλη, ο
επικεφαλής της παράταξης ΑΠ, Αντ. Νταλακογιώργος, ζήτησε ευθέως από τις παρατάξεις ΠΑΣΚΕ, ∆ΑΚΕ, µετά
τη συνεδρίαση, να παραµείνουν για να συζητήσουν οι τρεις παρατάξεις να κάνουν κοινή συγκέντρωση την 1η
Μάη στον Πειραιά, ενάντια στις δυνάµεις του ΠΑΜΕ.

Στην καπνοβιοµηχανία ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, ο πρόεδρος του σωµατείου, Σωτήρης Αλεβιζόπουλος, εκπρόσωπος
της ΑΠ στο ΕΚ Πειραιά και στέλεχος του ΣΥΝ, έχει βάλει την υπογραφή του σε κάθε αντεργατικό σχέδιο της επι-
χείρησης. Χαρακτηριστικότερο παράδειγµα, η συµβολή του στην επιβολή διµερούς σύµβασης εργασίας σε βάρος
των εργαζοµένων, που χτύπησε δικαιώµατα και κατακτήσεις. Ενώ την απεργοσπασία την έχει κάνει «τέχνη» καθώς
αναγκάζει περίπου 250 εργαζόµενους στους 700 περίπου να δουλεύουν σε κάθε απεργία, ακόµα και στην κορυ-
φαία αυτή της Πρωτοµαγιάς, ως ...προσωπικό ασφαλείας!

Είναι φανερό ότι οι δυνάµεις αυτές έχουν πάρει οριστικά διαζύγιο από την εργατική τάξη, το εργατικό κί-
νηµα, τον εργαζόµενο λαό. Η «υπερεπαναστατική» τους φρασεολογία και το ότι αυτοαποκαλούνται «αριστεροί»
δεν µπορούν να καλύψουν τα «έργα» τους, ότι είναι δεκανίκια αυτής της πολιτικής και ότι ο ρόλος τους είναι
να υπονοµεύουν κάθε θετική διεργασία στο κίνηµα, τη συσπείρωση και οργάνωση δυνάµεων των εργαζοµένων
ενάντια στη βάρβαρη αντιλα`κή πολιτική, να συσκοτίζουν τη διέξοδο για τους εργαζόµενους, που είναι η οργά-
νωση της πάλης τους για τη λα`κή εξουσία.

Της Αθηνάς ΖΥΜΑΡΗ
Αναδηµοσίευση από τον «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ», Σάββατο 23 Απρίλη 2011 - Κυριακή 24 Απρίλη 2011 

«SEA DIAMOND» ...4 χρόνια στο βυθό

Με δυναµική, µαζική αγωνιστική κινητοποίηση
οι κάτοικοι της Σαντορίνης «σφράγισαν» τη
«µαύρη επέτειο» του τραγικού ναυαγίου του
κρουαζιερόπλοιου «SEA DIAMOND» του οµίλου
ΛΟΥΗ. Το πλοίο, εξαιτίας των σοβαρότατων
προβληµάτων που είχε σε ό,τι αφορά στην
αξιοπλοΐα του, στις 5 Απρίλη του 2007 βούλιαξε
µέσα στο λιµάνι της Σαντορίνης. Απολογισµός, 2
αγνοούµενοι επιβάτες και θαλάσσια ρύπανση της
περιοχής και όχι µόνο αυτό. 

Η ρύπανση, όπως αποκαλύπτει µελέτη του
Πανεπιστηµίου Κρήτης, παραµένει σε πλήρη
εξέλιξη, επιβαρύνοντας διαρκώς µε τοξικά
απόβλητα το θαλάσσιο περιβάλλον, και το
κυριότερο: Στη µελέτη περιέχεται η
προειδοποίηση ότι κάθε καθυστέρηση στην
ανέλκυση του ναυαγίου ή στη µε οποιονδήποτε
τρόπο εξουδετέρωσή του «θα έχει ως αποτέλεσµα
την οικολογική και όχι µόνον καταστροφή της
Καλντέρας»!

Είναι και αυτό ένα από τα αποτελέσµατα της
αντιλαϊκής πολιτικής των ΠΑΣΟΚ - Ν∆ - ΕΕ που
αποθρασύνει τους εφοπλιστές, ώστε ταυτόχρονα
µε την άγρια εκµετάλλευση των ναυτεργατών, να
απειλούν µε την ασύδοτη δράση τους την
προστασία της ανθρώπινης ζωής στα καράβια και
το περιβάλλον, ενώ από πάνω για τα «εγκλήµατα»,
όπως του «SEA DIAMOND», να µη δίνουν
λογαριασµό σε κανέναν.

Το έγκληµα της BP παραγράφεται !!

Λίγο παραπάνω από ένας χρόνος πέρασε από
την έκρηξη της πλατφόρµας άντλησης πετρελαίου
της BP, στον Κόλπο του Μεξικού, που  είχε ως
αποτέλεσµα το θάνατο 11 εργαζοµένων και τη
χειρότερη περιβαλλοντική καταστροφή στην
ιστορία των ΗΠΑ. Υπολογίζεται διέρρευσαν
τουλάχιστον 4,9 εκατοµµύρια βαρέλια πετρελαίου.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι από το 1990 είχε
απαγορευτεί στις ΗΠΑ η άντληση πετρελαίου από
υπεράκτιες πλατφόρµες λόγω ακριβώς της
επικινδυνότητας. Η απαγόρευση τερµατίστηκε στις
αρχές του 2010 από την κυβέρνηση Οµπάµα και
σε λίγους µήνες, τον Απρίλη, σηµειώθηκε η έκρηξη
στην πλατφόρµα «Deep Horizon» της BP.

Μετά την τραγωδία η Ουάσιγκτον είχε επιβάλει
απαγόρευση στην άντληση πετρελαίου από µεγάλα
βάθη στον Κόλπο του Μεξικού, η οποία κράτησε
µέχρι τον Οκτώβρη του 2010. Σύµφωνα µε
δηµοσιεύµατα των εφηµερίδων «The Sunday
Times» και «Financial Times», η BP έλαβε άδεια
από τις αρχές των ΗΠΑ να αρχίσει ξανά εργασίες
σε 10 υπάρχοντα κοιτάσµατα και πηγάδια, που
βρίσκονταν σε εξέλιξη πριν την έκρηξη.

Πιστοποιητικά αξιοπλοΐας
από τον αναξιόπλοο Ε.Ν.!!

Σύµβαση για τη συνέχιση της -αποδεδειγµένα
εγκληµατικά επικίνδυνης για την ασφάλεια της
ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα- δραστηριότητας
υπέγραψαν ο «Ελληνικός Νηογνώµονας Α.Ε.» και
το Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και
Αλιείας, µε πρώτιστη ευθύνη της πολιτικής του
ηγεσίας.

Με την υπογραφή της σύµβασης ο «Ε.Ν.» θα
µπορεί να εκδίδει πιστοποιητικά αξιοπλοΐας στους
ιδιοκτήτες περίπου 4.000 τουριστικών σκαφών και
1.000 άλλων σκαφών διαφόρων ειδών, όπως
ρυµουλκά, ξύλινα και πλαστικά επιβατηγά που
εκτελούν εθνικούς πλόες, αλιευτικά κάτω των 24
µέτρων και φορτηγά κάτω των 500 κόρων για 18
µήνες. 

Η σύµβαση προβλέπει επίσης την υποβολή
µέσα σε έξι µήνες αίτησης από πλευράς από τον
Ελληνικό Νηογνώµονα Α.Ε. προκειµένου να
περάσει νέα επιθεώρηση από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Θαλάσσιας Ασφάλειας, η οποία έχει
ζητήσει από τον «Ε.Ν.» να καλύψει έξι
παρατηρήσεις, που του έχουν δοθεί, προκειµένου
να του δοθεί το «πράσινο φως» και να µπορεί να
επιθεωρεί και για τα υπόλοιπα ποντοπόρα πλοία,
και για το λόγο αυτό από τον Αύγουστο του 2010
ο «Ε.Ν.» δεν µπορούσε να εκδίδει πιστοποιητικά
πλοίων εθνικής νοµοθεσίας.

Και µε αυτό τον τρόπο το ΥΘΥΝΑΛ στρώνει το
έδαφος για την συνέχιση της καθ’ όλα αναξιόπιστης
«πιστοποίησης» της αξιοπλοΐας των πλοίων από
τον «Ε.Ν.», µε πιστοποιητικά κατά παραγγελία των
εφοπλιστικών συµφερόντων µε τα οποία πήγαν στο
βυθό τα πλοία «ΑΪΡΟΝ ΑΝΤΩΝΗΣ»,
«∆ΥΣΤΟΣ», «ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ» κ.α.
παίρνοντας µαζί τους στον υγρό τάφο  δεκάδες
ναυτεργάτες και επιβάτες.

Οικονοµική Εξόρµηση ΠΑΜΕ
ΑΠΡΙΛΗΣ-ΜΑΗΣ-ΙΟΥΝΗΣ 2011
Ξεκίνησε η οικονοµική εξόρµηση του ΠΑΜΕ,

µια ιδιαίτερα σηµαντική µάχη, την οποία όλες οι
δυνάµεις του, συνολικά οι εργαζόµενοι, καλού-
νται να δώσουν µε αποφασιστικότητα και επι-
µονή για την επιτυχία της, γιατί η οικονοµική
ενίσχυση αποτελεί απαραίτητη προlπόθεση και
βασικό όρο της ανάπτυξης της δράσης του
ΠΑΜΕ.

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

Το πρώτο αυτοκίνητο της λαχειοφόρου θα
κερδίσει ο πρώτος λαχνός της κλήρωσης του
λαkκού λαχείου της 5ης Ιούλη και το δεύτερο αυ-
τοκίνητο ο πρώτος λαχνός της κλήρωσης της
12ης Ιούλη του 2011.

Μέσα του Απρίλη κυ-
κλοφόρησε στις πιά-

τσες µια ανακοίνωση από
κάποια «Συντονιστική Επιτροπή
Αγώνα», που δεν µας λέει ούτε
που εκλέχτηκε ούτε ποια είναι η
έδρα της... Παρά ταύτα η ανακοί-
νωση κυκλοφόρησε στο όνοµα
όλων των συνταξιουχικών Ενώ-
σεων αλλά και των εν ενεργεία
σωµατείων, και αναγγέλλει σαν
τη συντέλεια του      κόσµου την
διοργάνωση πανελλήνιας πα-
ναυτικής συγκέντρωσης και πο-
ρείας για τον Ιούνη 2011...!

Σε αυτή την ανακοίνωση οι
συντάκτες προσπαθούν να κρύ-
ψουν την ταυτότητά τους (γιατί
άραγε;) και κρίνουν ότι ο αγώνας
αυτός θα είναι δίκαιος γιατί οι
συµµετέχοντες σ’ αυτόν είναι µα-
κριά -τάχα- από κάθε κοµµατική,
πολιτική εξάρτηση ή επιρροή.
Κηρύσσουν «Ανένδοτο Αγώνα»
ενάντια στο µνηµόνιο και την
τρόϊκα και στην «κατοχή» που
αυτή έχει επιβάλλει στον Ελλη-
νικό λαό.

Η έννοια της κατοχής
προβάλλεται για την καλ-
λιέργεια εθνικιστικών
αντανακλαστικών και
στην αθώωση της ολιγαρ-
χίας του τόπου, εν προκει-
µένω για το ταµείο µας
(το ΝΑΤ) των εφοπλι-
στών. Καµία αναφορά δεν
κάνουν γιατί φτάσαµε έως
εδώ, όταν είναι γνωστό σ’
όλους ότι τα χρέη του
ΝΑΤ είναι κέρδη των εφοπλι-
στών, από τα Liberty µέχρι σή-
µερα, από µία πολιτική που
υπηρετούσε πάντα την λεγόµενη
ανταγωνιστικότητα του Ελληνι-
κού πλοίου. 

Καµία αναφορά δεν κάνουν
για ποιό λόγο κόπηκαν ο 13ος

και 14ος µισθός, γιατί επιβλή-
θηκε η φοροληστεία του ΕΑΣ,
γιατί κόπηκαν οι γιατροί και τα
φάρµακα από τον Οίκο Ναύτη.
Ποιος έφερε την Κρίση και τι
Κρίση είναι αυτή, δεν απαντούν
σε τίποτα. 

Προσπαθώντας να εξακριβώ-
σουµε ποια είναι αυτή η    Συντο-
νιστική Επιτροπή Αγώνα,
διαπιστώσαµε ότι όχι µόνο
«ακοµµάτιστοι» δεν είναι αλλά
ακόµη και πριν την ψήφιση του
µνηµονίου καλλιεργούσαν αυτα-
πάτες στους Ναυτεργάτες ότι τα
µέτρα δεν µας πιάνουν, ότι οι
εφοπλιστές θα προστατέψουν
τους Ναυτεργάτες και άλλα τέ-
τοια ιδεολογήµατα υποταγής. 

Αλλά και µετά το µνηµόνιο
αναµασούσαν τα ίδια λέγοντας
αφού τώρα ψηφίστηκε τι να κά-

νουµε αφού είναι νόµος του Κρά-
τους. 

Αυτοί, οι κραγµένοι από τα
µέλη τους σήµερα -µετά τις επι-
πτώσεις στην ζωή µας από τα
µέτρα της κυβέρνησης, της Ε.Ε.,
του ∆ΝΤ- παίζοντας πάλι το ίδιο
παιχνίδι των εφοπλιστών και του
µαύρου µετώπου της κυβέρνησης
- Ν.∆. - ΛΑΟΣ και όλων των κοµ-
µάτων του συστήµατος, προσπα-
θούν να καναλιζάρουν και να
εκτονώσουν το κίνηµα µέσα από
ένα τυφλό ξέσπασµα οργής. Κα-
λούν σε αγώνες όλους εκτός από
το οργανωµένο ταξικό κίνηµα το
ΠΑΜΕ, ...«για να µην τους κα-
πελώσουµε», όπως µας δήλωσαν. 

Τα ταξικά σωµατεία εν ενερ-
γεία και συνταξιούχων ρωτάµε
τους αυτόκλητους σωτήρες:
Εντάξει, µέχρι τώρα δεν κάνατε
τίποτα, που κάνατε... όπως ανα-
φέρουµε. Τι θα κάνετε µέχρι τον
Ιούνη; Η Απεργία της 1ης Μάη
δεν προσφέρεται για σας; Η
Απεργία στις 11 Μάη, που κή-
ρυξε η ΓΣΕΕ δεν σας κάνει για να
διαµαρτυρηθείτε; Στις 18 Απρίλη,

που το ∆.Σ. του ΝΑΤ έδωσε ελευ-
θεροπλοϊα στο «CRISTAL» του
Λούη που είσαστε;

Συνάδελφοι, συνταξιούχοι -
ναυτεργάτες, το µνηµόνιο διαρ-
κείας δεν µπορεί να το σταµα-
τήσει ένα τυφλό ξέσπασµα
οργής. Είναι παγίδα οι προτά-
σεις συµµαχίας µε τµήµατα της
πλουτοκρατίας ενάντια στην
κατοχή της τρόϊκας. 

Ο Αγώνας µας θα είναι ταξι-
κός, σκληρός, µακροχρόνιος και
ενωτικός στην βάση των συµφε-
ρόντων και των στόχων διεκδίκη-
σης, σε σύγκρουση µε την
πολιτική που υπηρετεί την κερδο-
φορία και την ανταγωνιστικότητα
των εφοπλιστών, που έφερε την
καπιταλιστική οικονοµική κρίση.

Τώρα πάθαµε και µάθαµε,
χρειάζεται άλλος δρόµος αγώνα
µε οργανωµένη ανυπακοή και
αντεπίθεση, για να µην πληρώ-
σουµε εµείς την κρίση τους. Σ’
αυτόν τον αγώνα που διεξάγεται
καθηµερινά µε την Πρωτοπορία
των ταξικών Σωµατείων όλοι
έχετε θέση. 

Στους ταξικούς αγώνες 
κρίνεται η ζωή.

ΑΥΤΟΚΛΗΤΟΙ  ΣΩΤΗΡΕΣ

(Συνέχεια από τη σελ. 1)

«Όλο το προηγούµενο
διάστηµα το σωµατείο µας
έχοντας ξεκάθαρο ότι "νόµος
είναι το δίκιο του εργάτη"
πήρε αποφάσεις
σ υ µ µ ε τ ο χ ή ς
στους µεγάλους
αγώνες που
αναπτύχθηκαν,
στις απεργιακές
µάχες ενάντια
στο µαύρο
µπλοκ κυβέρνη-
σης - τρόικας -
πλουτοκρατίας -
Ν∆ - ΛΑ.Ο.Σ.,
που µε το µνηµόνιο διαρ-
κείας φορτώνουν τα βάρη της
κρίσης στις πλάτες του λαού.

Μπροστά σε αυτήν την
κατάσταση πήραµε την από-
φαση να συνταχθούµε µε το
ταξικό εργατικό κίνηµα, τις
δυνάµεις του ΠΑΜΕ και να
πρωτοστατήσουµε στην συ-
γκρότηση του δικού µας µε-
τώπου, των εργατών, των
αγροτών, των µικροµεσαίων
επαγγελµατιών, της νεο-
λαίας, των γυναικών. 

Ο εφοπλιστής Μητσόπου-
λος, όπως και στο σύνολό
τους οι καπιταλιστές βρίσκο-
νται απέναντι από τους εργά-
τες. Με µοναδικό σκοπό την
εξασφάλιση των κερδών τους
µας θέλουν πειθήνιους µε
σκυµµένο το κεφάλι και να
πουλάµε όσο γίνεται πιο
φθηνά την εργατική µας δύ-
ναµη χωρίς δικαιώµατα.

Γι' αυτό όταν εξαντλούν

το οπλοστάσιό τους (απειλές,
εκβιασµοί για απολύσεις
κλπ.) καταφεύγουν στα δικα-
στήρια, ποινικοποιούν τη
συνδικαλιστική δράση. Τους
κάνουµε ξεκάθαρο ότι οι

ενέργειές τους αυτές θα πέ-
σουν στο κενό. Το Σωµατείο
Ναυτεργατών δεν τροµοκρα-
τείται. ∆εν το βάζει κάτω, συ-
νεχίζουµε τον αγώνα και
χαράζουµε τον δικό µας µο-
νόδροµο που εξυπηρετεί τα
συµφέροντα των εργαζοµέ-
νων και των λαoκών οικογε-
νειών. Παλεύουµε για:

�Ασφαλείς θαλάσσιες συ-
γκοινωνίες. 

�∆ροµολόγια που εξυπη-
ρετούν τις ανάγκες του επι-
βατικού κοινού.

�Φθηνά εισιτήρια και δω-
ρεάν µετάβαση σε ευπαθείς
κοινωνικές οµάδες.

Καλούµε σε ξεσηκωµό
τον Λαό της Θάσου, να µην
περάσει η προσπάθεια τρο-
µοκράτησης. Εργάτες, αγρό-
τες, µικροµεσαίοι της Θάσου
να κάνουν και δική τους υπό-
θεση τον αγώνα αυτό».

ΚΑΒΑΛΑ: οι ναυτεργάτες δεν τροµοκρατούνται

Απρίλης 2011
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ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ 
ΑΝΕΒΑΙΝΟΥΝ ΤΟΝ ΓΟΛΓΟΘΑ

Ηκυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ µε την ΕυρωπαZκή
Ένωση, τη Ν.∆. και το ΛΑΟΣ του Καρατζα-

φέρη, καταδικάζουν µαζικά στην ανεργία, την
φτώχεια και την εξαθλίωση 100δες χιλιάδες εργά-
τες και εργάτριες.

Τα 23.051 εκατοµµύρια (ποσοστό 9,5%) έφτασαν
οι άνεργοι στα 27 κράτη - µέλη της Ευρωπαkκής
Ένωσης τον Φλεβάρη του 2011, σύµφωνα µε τα
στοιχεία της «Γιούροστατ». Στην πραγµατικότητα
όµως ο εφιάλτης της ανεργίας είναι ακόµα µεγαλύ-
τερος, καθώς µε βάση τα κριτήρια που χρησιµοποι-
ούνται για την µέτρηση δεν θεωρείται άνεργος
όποιος έχει δουλέψει έστω και µια ώρα µια βδοµάδα
πριν από την καταγραφή της ανεργίας.

Τα µεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας µεταξύ των
κρατών µελών εµφανίζονται στην Ισπανία (20,5%),
στη Λιθουανία (17,4%) και στη Λετονία (17,3%), ενώ
η µεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας σηµειώθηκε
στην Ελλάδα (από 10,2% στο 14,1%), στη Βουλγα-
ρία (από 9,4% στο 11,6%) και στην Ιρλανδία (από
13% στο 14,9%).

Ακόµη πιο εφιαλτική είναι η κατάσταση για τους
ναυτεργάτες, καθώς ακόµα και µε τα πλαστά στοι-
χεία του ΓΕΝΕ τον Μάρτη του 2011 οι καταγεγραµ-
µένοι άνεργοι ήταν 2.491 (επί 19.000 θέσεων
ναυτολόγησης ελλήνων που υπολογίζει το ΝΑΤ),
αλλά στην πραγµατικότητα ξεπερνούν τους 6.000,
δεδοµένου ότι το ΓΕΝΕ δεν καταγράφει τους σπου-
δαστές των ΚΕΣΕΝ και των ΑΕΝ, ενώ πολλοί ναυ-
τεργάτες δεν πάνε να γραφτούν σ’ αυτό το
δουλεµπορικό παραµάγαζο των εφοπλιστών, που
επισήµως το παρουσιάζουν σαν Γραφείο Ευρέσεως
Ναυτικής Εργασίας. Και όλα αυτά στην 1η ναυτιλία
του κόσµου! 

Την ίδια ώρα διεθνείς ναυτιλιακοί οργανισµοί
και εφοπλιστικές ενώσεις επισηµαίνουν ότι υπάρ-
χει έλλειψη πληρωµάτων και ιδιαίτερα αξιωµατι-
κών, …αλλά προφανώς εννοούν φτηνούς,
ανασφάλιστους, χωρίς ΣΣΕ ναυτεργάτες, γιατί
πως αλλιώς εξηγείται να παραµένουν άνεργοι
γραµµένοι στο ΓΕΝΕ -µεταξύ άλλων- 132 πλοίαρ-
χοι Α’, 147 πλοίαρχοι Β’ και 139 µηχανικοί Γ’…, ή
ακόµα πως θα βγουν τα νέα στελέχη όταν δεν
τους δίνουν τη δυνατότητα να µπαρκάρουν για το
εκπαιδευτικό ταξίδι, προκειµένου να αποφοιτή-
σουν από τις σχολές…!

Να τα αποτελέσµατα της άθλιας πράσινο- γάλα-
νης πολιτικής τους. Να τα έργα της δράσης του ερ-
γοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισµού της ΠΝΟ -
ΓΣΕΕ, που αποτελεί στήριγµα της πολιτικής του κε-
φαλαίου.

Οι αντιφάσεις αυτές αποτελούν χαρακτηριστική
έκφραση της βασικής αντίθεσης του καπιταλιστικού
τρόπου παραγωγής ανάµεσα στο κεφάλαιο και την
εργασία, που σε περιόδους κρίσης οξύνεται και
παίρνει χαρακτηριστικά πραγµατικού πολέµου, µε
καταστροφή παραγωγικών δυνάµεων, πρώτα-
πρώτα της εργατικής δύναµης (αύξηση της ανερ-
γίας, ηµιαπασχόληση, µαύρη εργασία, µείωση
µισθών κ.λπ.), αλλά και µε καταστροφή µέρους του
πάγιου κεφαλαίου (µηχανών, εγκαταστάσεων κ.λπ.)
και ταυτόχρονη γιγάντωση των µονοπωλίων ((συγ-
χωνεύσεις, εξαγορές, κ.λπ.) σαν αποτέλεσµα του
ανταγωνισµού µεταξύ των κεφαλαιοκρατών. 

Συνέχεια και επέκταση αυτού του ταξικού πολέ-
µου αποτελούν και οι ιµπεριαλιστικοί πόλεµοι, που
επιβάλουν τα µονοπώλια για την προώθηση των
συµφερόντων τους σε διεθνές επίπεδο, µε θύµατα
πάντα τους λαούς, την εργατική τάξη, ανάµεσά
τους και τους ναυτεργάτες. Όλοι µαζί συµφωνούν
στη ληστεία της εργατικής τάξης, των φυσικών
πόρων των χωρών και ταυτόχρονα διαφωνούν στο
µοίρασµα της λείας.
�Να γιατί το σύνθηµα καµία θυσία, την κρίση να

πληρώσει η ολιγαρχία, πρέπει να γίνει υπόθεση του
κάθε εργαζόµενου. 

�Να γιατί το σύνθηµα δικό µας έργο η ναυτιλία,
την κρίση να πληρώσει η πλουτοκρατία, πρέπει να
βρει µαζική απήχηση στους ναυτεργάτες.

Τα ταξικά ναυτεργατικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ –
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ –  µαγείρων ΠΕΕΜΑΓΕΝ - ρυµουλκών
ΠΕΠΡΝ, η Επιτροπή Ανέργων Ναυτεργατών και η
Επιτροπή Αγώνα Σπουδαστών, που συσπειρώνο-
νται στο Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, το
ΠΑΜΕ, καλούν τους ναυτεργάτες όλων των ειδικο-
τήτων σε συνεχή ταξικό πόλεµο µέχρι να συντρί-
ψουν την αντεργατική πολιτική, που τους
καταδικάζει στην ανεργία, τη φτώχεια και την εξα-
θλίωση και να περάσουν στην αντεπίθεση παλεύο-
ντας για τον διαφορετικό δρόµο ανάπτυξης που θα
ικανοποιεί τις εργατικές λαkκές ανάγκες και οδηγεί
στην κοινωνία χωρίς ανέργους και πεινασµένους
χωρίς εκµετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.

Φτάσαµε εδώ, στο Παγκόσµιο
Συνδικαλιστικό Συνέδριο

µέσα από µεγάλους αγώνες σε κλα-
δικό, τοπικό και περιφερειακό επί-
πεδο, µέσα από µία ανοιχτή,
δηµοκρατική, αγωνιστική συζήτηση
µέσα στα συνδικάτα, µέσα στους χώρους
δουλειάς, µέσα στους βασικούς κλάδους.
Οργανώσαµε αξιόλογες κεντρικές πρωτο-
βουλίες, συζητήσεις, κριτικής εξέτασης
της δουλειάς µας, ανταλλαγής απόψεων
πάνω στα επίκαιρα, τα σύγχρονα θέµατα
που απασχολούν την παγκόσµια εργατική
τάξη.

Πλούσια αγωνιστική δράση

Από τις πρωτοβουλίες αυτές, µπορούµε
να θυµίσουµε:
� Τη διεθνή συνδιάσκεψη στην Γενεύη τον
Ιούνη του 2010 µε συµµετοχή εκατοντάδων
συνδικαλιστών.
�Την εκδήλωση στην Αβάνα της Κούβας την
Πρωτοµαγιά του 2010.
�Τη µεγάλη ανοιχτή συνδιάσκεψη - συζή-
τηση στο Καράκας της Βενεζουέλας µε συµ-
µετοχή 800 συνδικαλιστών από τη Λατινική
Αµερική στις 22 Ιούλη 2010.
�Την εκδήλωση στις Φιλιππίνες για τους µε-
τανάστες στις 21-22 Απρίλη 2010.
�Την εκδήλωση στο Γιοχάνεσµπουργκ της
Νότιας Αφρικής το Σεπτέµβριο 2010.
�Την εκδήλωση στο Κάιρο στις 15-18 Σε-
πτέµβρη 2010.
�Την εκδήλωση µε νέους εργαζόµενους
στον Παναµά τον ∆εκέµβρη 2010.
�Τη ∆ιεθνή Συνάντηση στην Κύπρο τον Φε-
βρουάριο 2011.

Το Συνέδριό µας γίνεται σε µια κρίσιµη
περίοδο, που έχει δύο βασικά χαρακτηρι-
στικά. Το ένα είναι η βαθιά οικονοµική
κρίση του καπιταλιστικού συστήµατος      και
η κλιµάκωση του πολέµου σε βάρος των ερ-
γαζοµένων, που οδηγεί εκατοµµύρια εργα-
ζόµενους στη µαζική ανεργία,
στην εξαθλίωση, στη φτώχεια, στη
µετανάστευση και το άλλο είναι η
εντεινόµενη επιθετικότητα του ιµπε-
ριαλισµού µε στρατιωτικά µέσα, µε
επεµβάσεις.

Όλες οι καπιταλιστικές κυβερνή-
σεις, τόσο οι νεοσυντηρητικές, όσο και
οι σοσιαλδηµοκρατικές και σε συνερ-
γασία και µπροστά στις ανυπέρβλητες
δυσκολίες που έχουν         να διαχειρι-
στούν την κρίση έχουν περάσει σε µια
πρωτοφανή επίθεση ισοπέδωσης των
εργατικών δικαιωµάτων και των κα-
τακτήσεων. Κατακτήσεις που χρειά-
στηκαν σκληροί αγώνες για να
κατακτηθούν. Οι µισθοί, η Κοινωνική
Ασφάλιση, τα κοινωνικά δικαιώµατα, οι
Συλλογικές Συµβάσεις χτυπιούνται. Η ανερ-
γία και η φτώχεια µεγαλώνουν. Οι ιδιωτι-
κοποιήσεις στην Υγεία, στην Παιδεία και σε
όλους τους στρατηγικούς τοµείς αποτελούν
πεδίο µεγάλης κερδοφορίας για τις πολυε-
θνικές και τα µονοπώλια.

Απάντηση ανυπακοής
σε όλο τον κόσµο

Η ΠΣΟ απέναντι στη γενικευµένη
επίθεση του κεφαλαίου δεν έκατσε µε σταυ-
ρωµένα χέρια. Οργάνωσε δεκάδες πρωτο-
βουλίες, δεκάδες δραστηριότητες
έµπρακτης αλληλεγγύης, στάθηκε δίπλα
µαζί µε όσους αγωνίστηκαν για τα δικαιώ-
µατά της. Κορυφαίες στιγµές αυτής της πε-
νταετίας για τη δράση της ΠΣΟ ήταν
τέσσερις µεγάλες κινητοποιήσεις που οργα-
νώσαµε:

Την 1 Απρίλη 2009 όπου σε 45 χώρες
οργανώθηκαν απεργίες, κινητοποιήσεις,
διαµαρτυρίες, συλλαλητήρια.

Την τριήµερη απεργία αλληλεγγύης
στον Παλαιστινιακό Λαό τον Ιούνη του
2010, στα λιµάνια όλου του κόσµου ενάντια
στα εµπορικά πλοία του Ισραήλ.

Την σπουδαία κινητοποίηση στις 7 Σε-
πτέµβρη 2010 µε το κεντρικό σύνθηµα της
ΠΣΟ "∆εν θα πληρώσουµε εµείς τη δική
τους κρίση", όπου µόνο στο Νέο ∆ελχί της
Ινδίας πάνω από 1.000.000 εργάτες πήραν
µέρος στην κινητοποίησή µας, ενώ την ίδια
µέρα σε 56 χώρες ξεδιπλώθηκαν αγωνιστι-
κές πρωτοβουλίες µε τα ίδια συνθήµατα και
τις ίδιες σηµαίες.

Την πανευρωπαoκή µέρα δράσης στον
κλάδο των Μεταφορών που οργανώσαµε
στις 2 Μαρτίου ενάντια στην πολιτική της
ΕΕ, ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις απαιτώ-
ντας δηµόσιες, αξιόπιστες και φτηνές συ-
γκοινωνίες για τα φτωχά λαoκά στρώµατα.

Στο ίδιο διάστηµα εκ µέρους της ΠΣΟ
αξιοποιήσαµε την όποια δυνατότητα υπάρ-
χει σε διεθνείς οργανισµούς που συµµετέχει
ώστε να αναδείξουµε την ανάγκη της διε-
θνιστικής αλληλεγγύης και διεθνούς συντο-
νισµού όπως κάναµε για τις δολοφονίες
συνδικαλιστών στην Κολοµβία, στις Φιλιπ-
πίνες, για τους πέντε Κουβανούς, που είναι

παράνοµα φυλακισµένοι στις ΗΠΑ κλπ. Εί-
µαστε µπροστά σε νέα ιστορικά καθήκοντα
και ευθύνες. Είµαστε βέβαιοι, ότι το Συνέ-
δριό µας θα µας εξοπλίσει µε νέα δύναµη
για να ανταποκριθούµε.

Ένταση ιµπεριαλιστικών
ανταγωνισµών

Το δεύτερο βασικό χαρακτηριστικό της
περιόδου που ζούµε είναι η ένταση των
ιµπεριαλιστικών αντιθέσεων και ανταγωνι-
σµών, ο ιµπεριαλιστικός πόλεµος που είναι
η άλλη όψη της επιθετικότητας του κεφα-
λαίου για την αντιµετώπιση της κρίσης. Το
βλέπουµε πολύ χαρακτηριστικά και αυτές
τις µέρες στη Λιβύη που µε πρόσχηµα, µε
ψεύτικη δικαιολογία την προστασία των
αµάχων, τα αεροπλάνα των ιµπεριαλιστών,
του ΝΑΤΟ και της ΕΕ βοµβαρδίζουν τη
Λιβύη. Οταν ο Καντάφι ανακοίνωσε ότι δε
θα ανανεώσει το συµβόλαιο µε τη γαλλική
Total, µε την ιταλική ENI, τη βρετανική BP,

την ισπανική REPSOL, την EXXON-
Mobil, τότε οι µυστικές υπηρεσίες της
Γαλλίας, της Βρετανίας και της Ισπα-
νίας άρχισαν να οργανώνουν τους λε-
γόµενους αντικαθεστωτικούς στην
Ανατολική Λιβύη. Τότε άρχισαν οι

βοµβαρδισµοί.
Το ίδιο έργο παίχτηκε στο Ιράκ, στο Αφ-

γανιστάν, στην Κολοµβία µε τις στρατιωτι-
κές βάσεις, στην Ονδούρα µε το
πραξικόπηµα, στην Αoτή µε αφορµή το µε-
γάλο σεισµό, στο Νταρφούρ. Στα ίδια σενά-
ρια των ιµπεριαλιστών εντάσσονται οι
συγκρούσεις στη Γεωργία, στην Κορεατική
Χερσόνησο και στην Ακτή του Ελαφαντο-
στού. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και τα
σχέδια των ΗΠΑ του ΝΑΤΟ για τη λεγό-
µενη «Μεγάλη νέα Μέση Ανατολή».

Οι πρόσφατες εξελίξεις και οι λαoκές
εξεγέρσεις στην Αίγυπτο, την Τυνησία, την
Αλγερία, την Υεµένη, στο Μπαχρέιν, που η
ΠΣΟ τις στήριζε από την πρώτη στιγµή, δεί-
χνουν ότι οι λαοί αφυπνίζονται, έχουν τη δύ-
ναµη να υπερασπίσουν το δίκιο τους, τα
συµφέροντά τους. Επιβεβαιώνουν, ταυτό-
χρονα, ότι οι αγώνες των λαoκών δυνάµεων
ενάντια στην ανεργία, ενάντια στη φτώχεια,
στην κρατική βία, ενάντια στη διαφθορά,
ενάντια στην καταλήστευση του παραγωγι-
κού πλούτου των χωρών τους δεν πρέπει να
περιορίζονται στην εναλλαγή προσώπων
στην εξουσία, να φεύγουν οι Μουµπάρακ
και ο Μπεν Αλι και να µένει η ίδια πολιτική.
Πρέπει να είναι µε σχέδιο και προοπτική,
για αλλαγές στην εξουσία. Αυτός είναι ο
δρόµος της εργατικής τάξης, των λαών στον
21ο αιώνα. 

Όλες αυτές οι τελευταίες εξελίξεις και
κύρια ο άδικος ιµπεριαλιστικός πόλεµος
ενάντια στη Λιβύη έφερε πάλι στην επικαι-
ρότητα το σηµερινό ρόλο του ΟΗΕ, που
αποφάσισε και έδωσε το ΟΚ για τη στρα-
τιωτική επίθεση. Το ίδιο ΟΚ που έδωσε για
τον πόλεµο ενάντια στο Ιράκ, το ίδιο ΟΚ

που έδωσε για την επίθεση του ΝΑΤΟ
ενάντια στη Γιουγκοσλαβία. Οµως την
ίδια ώρα κανένας από όλους αυτούς
δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον για να
εφαρµοστούν οι αποφάσεις του ΟΗΕ
για την ίδρυση Παλαιστινιακού κρά-
τους είτε για τη λύση του Κυπριακού.

Κίνηµα σε σύγκρουση
µε την εκµετάλλευση

Μέσα σε αυτές τις περίπλοκες και
δύσκολες συνθήκες προβάλλει το ερώ-
τηµα: Τι διεθνές συνδικαλιστικό Κί-
νηµα χρειάζεται σήµερα η παγκόσµια

εργατική τάξη;
Ενα κίνηµα που θα συµβιβάζεται και

θα συµµαχεί µε το καπιταλιστικό σύστηµα
για να το "εκσυγχρονίσει"; `Η ένα κίνηµα
που θα εκπροσωπεί την εργατική τάξη και
τους συµµάχους της και που θα είναι σε σύ-
γκρουση µε τους καπιταλιστές µέχρι την
ανατροπή του εκµεταλλευτικού συστήµατος;

Ενα κίνηµα που θα στηρίζει τους ιµπε-
ριαλιστικούς πολέµους στο Ιράκ, στο Αφγα-
νιστάν, στη Λιβύη, στη Γιουγκοσλαβία; `Η
ένα κίνηµα που θα είναι σε σύγκρουση µε
τον ιµπεριαλισµό και τους άδικους πολέ-
µους του; Που θα αγωνίζεται για την ειρήνη
και τη φιλία ανάµεσα σε όλους τους λαούς;

Στα ερωτήµατα αυτά, η απάντησή µας
είναι ξεκάθαρη, συνεχίζουµε στο δρόµο του
ταξικού αγώνα. Ενάντια στον ιµπεριαλισµό
και το κεφάλαιο. Για έναν κόσµο χωρίς εκ-
µετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Για
ένα µέλλον που θα ανήκει στον κόσµο της
δουλειάς.

Για ένα µέλλον που θα ανήκει
στον κόσµο της δουλειάς

Αποσπάσµατα από την οµιλία του Γ. Μαυρίκου,                                           
Γ.Γ. της Παγκόσµιας Συνδικαλιστικής Οµοσπονδίας:

Ηκαρδιά της παγκόσµιας εργατι-
κής τάξης «χτύπησε»  6 - 10

Απρίλη  στην Ελλάδα, όπου µε τη συµµε-
τοχή 828 αντιπροσώπων από 104 χώρες,
που αντιπροσώπευσαν 80 εκατοµµύρια
εργάτες από τις 5 ηπείρους, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 16ου Συ-
νεδρίου της Παγκόσµιας Συνδικαλιστικής Οµοσπονδίας (ΠΣΟ) - που
για πρώτη φορά στην ιστορία του φιλοξενήθηκαν στη χώρα - επισφρα-
γίζοντας την ανάγκη να δυναµώσει χωρίς καµιά καθυστέρηση η ταξική
οργάνωση και πάλη των εργατών όλου του κόσµου.

Ήταν ένα Συνέδριο ταξικό, από εργάτες για
εργάτες, άντρες και γυναίκες, αγωνιστές από
όλους τους κλάδους που εθελοντικά έχουν στρα-
τευτεί στις γραµµές του ταξικού αγώνα ενάντια
στο κεφάλαιο και τον ιµπεριαλισµό.

Το συνέδριο αποτέλεσε µεγάλο γεγονός µε
σηµασία για την πορεία του παγκόσµιου εργατι-
κού κινήµατος, που µέσα σε συνθήκες ολοµέτω-
πης και πρωτόγνωρης αντεργατικής επίθεσης,
βρίσκεται µπροστά σε νέες προκλήσεις.

Τη σηµασία του συνεδρίου, την διοργάνωση
του οποίου είχε αναλάβει το ΠΑΜΕ, επιβεβαίωσε
όµως και η ξεχωριστή υποδοχή που πλήθος κό-
σµου επιφύλαξε σε όσους διένυσαν εκατοντάδες
και χιλιάδες χιλιόµετρα για να µεταφέρουν τα βά-
σανα και τις ελπίδες της εργατιάς από κάθε γωνιά
του πλανήτη.

Η πλούσια συζήτηση κατέγραψε τα σύνθετα καθήκοντα που µπαί-
νουν µπροστά στο ταξικό συνδικαλιστικό κίνηµα για τη σφυρηλάτηση της
ενότητας των εργατών ενάντια στους ιµπεριαλιστές. Πάρα πολλοί οµιλη-
τές (πολλοί από συνδικαλιστικές οργανώσεις που πρόσφατα εντάχθηκαν
ή τώρα επιδιώκουν να γίνουν µέλη της ΠΣΟ) υπογράµµισαν την πολύ-
πλευρη στήριξη που πρόσφερε η ΠΣΟ στους εργατικούς αγώνες της πα-
τρίδας τους, αλλά και το συντονισµό σε κλαδικό, περιφερειακό και
διεθνές επίπεδο.

Συνολικά, οι εργασίες του Συνε-
δρίου ανέδειξαν τα θετικά βήµατα που
έκανε η ΠΣΟ τα τελευταία χρόνια στην
ανάπτυξη αγωνιστικής δράσης, την ενί-
σχυση του ταξικού της προσανατολισµού.

Αναδείχτηκαν οι δυσκολίες, αλλά και η σηµασία που έχει η αποκάλυψη
και αποµόνωση των δυνάµεων του εργοδοτικού και κυβερνητικού συν-
δικαλισµού, ο ρόλος της σοσιαλδηµοκρατίας στην υπονόµευση των ερ-
γατικών συµφερόντων και αγώνων κ.τ.λ.

Οι προτάσεις, οι σκέψεις από νέες δυνάµεις που προσχώρησαν στην
ΠΣΟ, η µεταφορά πείρας από τη δράση, τις απερ-
γίες και τους αγώνες της εργατικής τάξης από πολ-
λές χώρες των πέντε ηπείρων βάζουν το ταξικό
εργατικό κίνηµα µπροστά σε νέα ιστορικά καθή-
κοντα και ευθύνες.

Οι αποφάσεις του 16ου Συνεδρίου θα µας εξο-
πλίσουν µε νέα δύναµη ώστε να ανταποκριθούµε
στο δρόµο του ταξικού αγώνα, ενάντια στον ιµπε-
ριαλισµό και το κεφάλαιο, τον καπιταλιστικό
τρόπο παραγωγής ο οποίος δεν έχει να δώσει τί-
ποτε άλλο, παρά µόνο βαρβαρότητα. 

� Για έναν κόσµο χωρίς εκµετάλλευση ανθρώ-
που από άνθρωπο. 
� Για ένα µέλλον που θα ανήκει στον κόσµο της
δουλειάς.

Στη θέση του Προέδρου της ΠΣΟ επανε-
κλέχτηκε η Γενική Συνδικαλιστική Οµοσπονδία της Συρίας και στη θέση
του Γενικού Γραµµατέα της ΠΣΟ επανεξελέγη το ΠΑΜΕ, εκ µέρους του
οποίου ο Γιώργος Μαυρίκος επεσήµανε: 

«Στο ΠΑΜΕ πατάµε γερά τα πόδια µας στη γη. Ξέρουµε καλά πως τα
θετικά βήµατα που σηµειώθηκαν είναι αποτέλεσµα όχι ατοµικής, αλλά
συλλογικής δουλειάς» και µεταξύ άλλων επισήµανε ότι πρέπει να «δου-
λεύουµε ως στρατιώτες του ταξικού εργατικού κινήµατος στον πόλεµο
για την ανατροπή του συστήµατος της εκµετάλλευσης». 

16ο  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ της ΠΣΟ

Νέα ώθηση στην ταξική οργάνωση                  
των εργατών όλου του κόσµου

Απρίλης 2011

Απεργιακές κινητοποιησεις

την 1η ΜΑΗ και στις 11 ΜΑΗ 2011

(συνέχεια από τη σελ. 1)
Ανατροπές στο συσχετισµό δύναµης, για

να απαλλαγούµε από το ζυγό των τραπεζιτών,
των βιοµηχάνων, των µονοπωλίων, για την αλ-
λαγή τάξης στην εξουσία. Aπέναντί µας έχει
συγκροτηθεί ένα αντιλαoκό, αντεργατικό
µπλοκ δυνάµεων που αποτελείται από κυβέρ-
νηση, κεφάλαιο, E.E., κόµµατα του ευρωµο-
νόδροµου και διαλαλεί µε όλους τους τρόπους,
ότι σήµερα θα πρέπει να µη διεκδικούµε, να
µην αµφισβητούµε τις επιλογές της πλουτο-
κρατίας, αλλά να σκύβουµε συνεχώς το κεφάλι
στις εργοδοτικές απαιτήσεις, να συµβιβαζό-
µαστε µε όλο και λιγότερα. Την ίδια στιγµή, µε
το µάτι στο µέλλον, ετοιµάζουν από σήµερα το
έδαφος, ώστε µετά την κρίση να πολλαπλα-
σιαστούν πιο εύκολα και γρήγορα τα κέρδη
της πλουτοκρατίας. 

Nα µη δεχτείς να σε «γδάρουν» για να
διασωθεί η κερδοφορία του κεφαλαίου. Κα-
νένας εργάτης δεν πρέπει να δεχτεί το µέλλον
που µας ετοιµάζουν, να µη δεχτεί ότι αυτά τα
µέτρα είναι προσωρινά -ιδιαίτερα η νεολαία
δεν πρέπει να έχει ψευδαισθήσεις-, ότι ο κα-
πιταλισµός µπορεί να δεχτεί διορθώσεις, ότι
µε διαφορετική διαχείριση το σύστηµα µπορεί
να εξανθρωπιστεί. Πρέπει να αποµονώσει τις
φωνές, που µε επαναστατικές κορόνες, στηρί-
ζουν τις διαχειριστικές προσπάθειες διάσωσης
του καπιταλιστικού συστήµατος. Nα προβλη-
µατιστεί για τις φωνές που σταθερά µιλούν
ενάντια στο ΠAME και συκοφαντούν το τα-
ξικό κίνηµα και τους εργατικούς αγώνες. 

Ανατροπές στο συνδικαλιστικό κίνηµα.
Απαιτείται µέτωπο µε τις συµβιβασµένες συν-
δικαλιστικές πλειοψηφίες, αυτούς, δηλαδή,
που προσπαθούν να αφοπλίσουν την εργατική
τάξη, τους δουλοπρεπείς στην κάθε κυβέρ-
νηση και την εργοδοσία, που υπονοµεύουν
τους ταξικούς αγώνες και βάζουν πλάτη για
την κατάργηση Συλλογικών Συµβάσεων και
δικαιωµάτων, για να υλοποιούνται οι φιλοµο-
νοπωλιακές πολιτικές χωρίς λαoκές αντιδρά-
σεις.

∆υναµώνουµε την κοινωνική συµµαχία 
ΠΑΜΕ-ΠΑΣΕΒΕ-ΠΑΣΥ-ΜΑΣ-ΟΓΕ
Υπάρχει άλλος δρόµος ανάπτυξης. 

Αλλαγή τάξης στην εξουσία

Απέναντι στην ολοµέτωπη επίθεση, η ερ-
γατική τάξη, οι αγρότες και οι επαγγελµατίες
που υποφέρουν, οφείλουν, να οργανωθούν, να
συνενώσουν τις δυνάµεις τους µαζί µε τους
εργάτες στον κοινό αγώνα ενάντια στα µονο-
πώλια, διαχωρίζοντας τις δυνάµεις τους από
τους βιοµηχάνους, τους µεγαλεµπόρους, τους
µεγαλοεπιχειρηµατίες. 

∆ε χωρά καµιά καθυστέρηση. Κάθε λεπτό,
κάθε στιγµή πρέπει να µπει στην υπηρεσία της
λαoκής συσπείρωσης, της κινητοποίησης πλα-
τύτερων εργατικών και λαoκών δυνάµεων. O
δρόµος δεν είναι εύκολος. Χρειάζονται συλ-
λογικές και ατοµικές θυσίες, αντοχή, ανθεκτι-
κότητα, ισχυρή αντίδραση που µπορεί να
εµποδίσει τα σχέδια σε βάρος των εργατών
και των συµµάχων τους. Αυτές οι θυσίες έχουν
σπουδαιότητα, σε σύγκριση µε τη θηλιά στο
λαιµό που επιβάλλει σήµερα το σύστηµα. 

Σήµερα, υπάρχουν όλες οι αναγκαίες υλι-
κές προaποθέσεις για µόνιµη σταθερή δου-
λειά, µειωµένο ωράριο, για αποκλειστικά
δηµόσιες και δωρεάν παροχές (όπως υγεία,
µόρφωση, λαoκή στέγη, πολιτισµός, αθλητι-
σµός, περισσότερος ελεύθερος χρόνος), για
µισθούς και συντάξεις που θα ανταποκρίνο-
νται στο ύψος των σηµερινών λαoκών ανα-
γκών. 

Το σύνθηµα «Νόµος είναι το δίκιο του ερ-
γάτη» τους ενοχλεί. Θίγει την κυριαρχία των
µονοπωλίων στη ζωή µας. Όσοι περισσότεροι
εργάτες το κατανοούν και το βάζουν στη ζωή,
όσο πιο γρήγορα ο εργαζόµενος λαός αντιλη-
φθεί τη δύναµή του, τόσο πιο άµεσα το οπλο-
στάσιο της πλουτοκρατίας θα αδυνατίζει και
θα χρεοκοπεί. H εργατική τάξη και οι λαoκές
δυνάµεις µπορούν και πρέπει να πάρουν την
κατάσταση στα χέρια τους. Μέτωπο αντίστα-
σης σε κάθε κλάδο, σε κάθε τόπο δουλειάς,
για την προστασία της ζωής, της δουλειάς και
της αξιοπρέπειας των εργαζοµένων. Καµία
θυσία για την πλουτοκρατία. ΟΧΙ στην κα-
τάργηση των Συλλογικών Συµβάσεων. Nα
εµποδίσουµε τα νέα εγκλήµατα σε βάρος των
ασφαλιστικών µας δικαιωµάτων, στη µείωση
των συντάξεων, να εµποδίσουµε να καταργη-
θεί ό,τι έχει αποµείνει στη δωρεάν Υγεία,
Παιδεία, στις κοινωνικές παροχές, στο ξεπού-
ληµα της δηµόσιας περιουσίας. Nα πληρώσει η
πλουτοκρατία, να σπρώξουµε τους εκµεταλ-
λευτές στο περιθώριο.

∆ιέξοδος για την εργατική τάξη και τους
συµµάχους της, υπάρχει. Είναι η δική τους
εξουσία, που θα σχεδιάσει την οικονοµία των
πραγµατικών και σύγχρονων αναγκών τους,
που σηµαίνει ότι ο παραγόµενος πλούτος και
τα µέσα που τον παράγουν, πρέπει να γίνουν
λαoκή περιουσία, που θα επιβάλει το νόµο
εκείνων που παράγουν τον πλούτο κόντρα σ´
εκείνους που σήµερα τον καρπώνονται. O
πλούτος παράγεται απ´ το λαό, άρα ανήκει
στο λαό.

ZHTΩ H 1η MAH, 
MEPA THΣ ΠAΓKOΣMIAΣ

EPΓATIKHΣ TAΞHΣ
TIMH KAI ∆OΞA ΣTOYΣ 

NEKPOYΣ THΣ TAΞHΣ MAΣ


