
Εργαζόμενοι, εργαζόμενες, νέοι, άνεργοι
Κάντε την απεργία της Πρωτομαγιάς μέρα αγωνιστικής διεκδίκη-

σης και εκδήλωσης της αγανάκτησης και της οργής σας. Πυκνώστε
τις γραμμές των σωματείων, μπείτε στους συλλογικούς αγώνες με
πίστη στο δίκιο σας. Να πούμε όχι στα σύγχρονα εργασιακά κά-
τεργα, στη σύγχρονη δουλεία. Να βροντοφωνάξουμε πως "δούλοι
του 21ου αιώνα δε θα γίνουμε".

Η Πρωτομαγιά είναι μέρα αγώνα! Μέρα διεθνιστικής αλλη-
λεγγύης βαμμένη με το αίμα των εργατών του Σικάγου, των αμέ-
τρητων θυσιών και των αναρίθμητων ηρώων της εργατικής τάξης
που έπεσαν στις συγκρούσεις της ταξικής πάλης. Μέρα που οι ερ-
γάτες σε όλο τον κόσμο δείχνουν τις γροθιές τους, επιδεικνύουν
στους εκμεταλλευτές τη δύναμή τους. Μέρα που προβάλλονται τα
σύγχρονα αιτήματα των εργαζομένων για αξιοπρεπή ζωή, αιτήματα
ανακούφισης της εργατικής οικογένειας από τα βάρβαρα μέτρα των
μονοπωλίων και του πολιτικού προσωπικού τους.

Τα δικαιώματα και οι κατακτήσεις των εργαζομένων δε χαρίστη-
καν, δεν παραχωρήθηκαν από τους εκμεταλλευτές, από κυβερνή-
σεις και κοινοβούλια. Κατακτήθηκαν με αδιάκοπους σκληρούς
αγώνες, με οργάνωση και αντοχή.

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ! Η 1η ΜΑΗ είναι απεργία.
Τα μηνύματα της Πρωτομαγιάς να μπουν μέσα στους τό-

πους δουλειάς.
Να περάσουν τις πύλες των εργοστασίων, να γίνουν μά-

θημα σε κάθε σχολείο και σχολή.
Οι σταθεροί σχεδιασμοί ευνουχισμού της Εργατικής Πρωτομα-

γιάς και η προσπάθεια εκφυλισμού της, από την εργοδοσία και την
κυβέρνηση, δε θα περάσει! Ο τρόμος που νιώθουν μπροστά στο
δέος των αγώνων, που βάζουν σε κίνδυνο την κυριαρχία των με-
γάλων επιχειρηματικών ομίλων, να μεγαλώσει. Η μεγάλη λαϊκή
πλειοψηφία του εργαζόμενου λαού έχει το δίκιο και τη δύναμη να
ανατρέψει σχεδιασμούς, να δημιουργήσει τριγμούς στην εξουσία
των εκμεταλλευτών μας.

Όχι άλλες θυσίες για τα συμφέροντά τους!
Ανάπτυξη για το λαό και όχι για τα κέρδη των μονοπωλίων
Εργαζόμενοι, εργαζόμενες
Είναι καθήκον σήμερα να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας.

Να πάρουμε την ατομική και συλλογική ευθύνη. Η ανακούφιση και
η λύτρωση από τη θηλιά στο λαιμό της εργατικής-λαϊκής οικογέ-
νειας δε θα έρθει αυτόματα, δε θα πραγματοποιηθεί μονομιάς. Δε θα
γίνει χωρίς την παρέμβαση του λαού στις εξελίξεις, τη συμμετοχή
των εργαζομένων στις συλλογικές διαδικασίες, την οργάνωση στα
σωματεία, τη σύγκρουση στους τόπους δουλειάς.

Στις σημερινές συνθήκες υπάρχουν αιτήματα αναχαίτισης της
επίθεσης που απαντούν στις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Αιτήματα
που πρέπει να γίνουν κτήμα των εργαζομένων, να μπουν στη ζωή
των σωματείων, να παλεύονται χωρίς ηττοπάθεια στα εργοστάσια
και στους τόπους δουλειάς.

Εμείς έχουμε τη δύναμη! Χωρίς εμάς γρανάζι δε γυρνά!
Δεν υπάρχει βήμα πίσω από το αίτημα για σταθερή και μόνιμη

εργασία για όλους και όλες, με κατάργηση όλων των αντεργατικών
νόμων, με υπεράσπιση του λαϊκού εισοδήματος.

Κανένας εργαζόμενος να μη δουλεύει χωρίς συλλογική
σύμβαση. Να καταργηθεί ο άθλιος διαχωρισμός των εργαζο-
μένων με βάση την ηλικία.

Κανένας νέος εργάτης να μη δουλεύει για ψίχουλα, κανέ-

νας εργαζόμενος σπουδαστής με βάση την πρακτική του να

μη δουλεύει για ένα κομμάτι ψωμί.
Να αγωνιστούμε για σύγχρονη αποκλειστικά δημόσια, δωρεάν

Υγεία για όλους, για δημόσια και δωρεάν Παιδεία σε όλες τις βαθμί-
δες.

Να υπερασπιστούμε τα ταξικά μας αδέλφια, να δυναμώσει η
κοινή οργάνωση και πάλη Ελλήνων και μεταναστών κατά της βαρ-
βαρότητας και της εξουσίας των μονοπωλίων, ενάντια στο ρατσι-
σμό και την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής, ενάντια στη
βαρβαρότητα του καπιταλισμού και του πολέμου.

Δεν υπάρχει τίποτα πιο ισχυρό από τη δύναμη του εργατι-
κού λαϊκού κινήματος!

Δεν υπάρχουν περιθώρια για μικρές ή μεγάλες νίκες αν δε
στρέψουν οι εργαζόμενοι τα όπλα τους απέναντι σε αυτούς
που σήμερα μας εξαθλιώνουν, κλέβουν τον πλούτο που πα-
ράγουμε, είναι οι κερδισμένοι της κρίσης και των μέτρων,
μας απειλούν και μας εκβιάζουν με την πείνα για να σκύ-
ψουμε το κεφάλι, να ζούμε γονατιστοί.

Σήμερα χρειάζεται κίνημα που θα πετάξει από πάνω του
τα παραπλανητικά συνθήματα για δήθεν καλύτερη διαπραγ-
μάτευση με την ΕΕ, για πιο ανθρώπινη διαχείριση του εκμε-
ταλλευτικού συστήματος. Χρειάζεται κίνημα ανατροπής της
αντιλαϊκής πολιτικής του ευρωμονόδρομου και των μνημο-
νίων, καμιά αναγνώριση από το λαό του χρέους και των ελ-
λειμμάτων, έξοδο από τη λυκοσυμμαχία της ΕΕ.

Κίνημα οργανωμένο και προσανατολισμένο απέναντι στην εργο-
δοσία, τους νόμους και το κράτος της, μαζικό, οργανωμένο στον
τόπο δουλειάς και τον κλάδο. Κίνημα απαλλαγμένο από τους αν-
θρώπους της εργοδοσίας, που θα στηρίζεται και θα αναπτύσσει την
κοινωνική συμμαχία, που δε θα παλεύει μόνο για επιμέρους, προ-
σωρινές και αμφίβολες βελτιώσεις, αλλά για το σύνολο των ανα-
γκών της λαϊκής-εργατικής οικογένειας, κίνημα που θα βάζει στην
ημερήσια διάταξη το ερώτημα ποιος είναι ο παραγωγός του πλού-
του, να φέρνει στην επιφάνεια το ερώτημα ή εμείς ή τα μονοπώλια.

Κίνημα που θα απαντάει με αγώνες σε κάθε τόπο δουλειάς και
εργοστάσια, με πολλαπλασιασμό των πρωτοβουλιών σε κλαδικό και
τοπικό επίπεδο από σωματεία και λαϊκές επιτροπές, που θα φρενά-
ρουν και θα σταματούν στην πράξη τα μέτρα πτώχευσης του λαού
μας. Κίνημα που θα στέκεται κόντρα στον εργοδοτικό και κυβερνη-
τικό συνδικαλισμό, στις συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες στη
ΓΣΕΕ και την ΑΔΕΔΥ, στις φωνές της ταξικής συνεργασίας και των
κοινωνικών διαλόγων.

Να συγχρονιστεί το βήμα των εργαζομένων με το βήμα
όλων όσοι πλήττονται και βασανίζονται από τη δικτατορία
των μονοπωλίων.

Να δυναμώσει το μέτωπο πάλης εργατών, υπαλλήλων του
ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, αυτοαπασχολούμενων, φτωχών
αγροτών, γυναικών στη γραμμή της πάλης για την υπεράσπιση και
της πιο μικρής κατάκτησης της εργατικής τάξης και του λαού. Να
δυναμώσει η κοινωνική συμμαχία των λαϊκών στρωμάτων, να συ-
γκεντρώνονται δυνάμεις ενάντια στα μονοπώλια, να ανοίγει ο δρό-
μος για πιο βαθιές αλλαγές.

Να σηκωθούν ψηλά οι σημαίες του αγώνα, οι σημαίες της ταξι-
κής πάλης!

Στον κόκκινο δρόμο των εργατών του Σικάγου και των αγωνι-
στικών παραδόσεων του λαού μας, συνεχίζουμε ανυποχώρητα για
την οργάνωση του λαού μας.

Ζήτω η Εργατική Πρωτομαγιά!

♦ Εφαρμογή των ΣΣΕ σε όλες τις κατηγο-

ρίες πλοίων, να καταβληθούν τα δεδου-

λευμένα στους επί μήνες απλήρωτους

ναυτεργάτες.

♦ Υπογραφή και ανανέωση της Εθνικής

Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

και των κλαδικών συμβάσεων για όλους

τους εργαζόμενους που να ανταποκρίνο-

νται στις σύγχρονες και πραγματικές ανά-

γκες.

♦ Κατάργηση της Δανειακής Σύμβασης,

των αντιλαϊκών μνημονίων και των εφαρ-

μοστικών νόμων.

♦ Κατάργηση της αντεργατικής νομοθε-

σίας, ν.2687/53 όρος 8 των εγκριτικών

πράξεων νηολόγησης, του Ευρωπαϊκού

Κανονισμού 3577/92, που προωθούν την

«μαύρη» - ανασφάλιστη εργασία.

♦ Άμεση ανάκληση όλων των μειώσεων

που επιβλήθηκαν στις  συντάξεις.

♦ Κατάργηση των φορολογικών χαρατσιών.

♦ Άμεσα μέτρα για την ναυτολόγηση και

την προστασία των άνεργων ναυτεργατών,

να συγκεντρώνονται και να ελέγχονται οι

καταστάσεις πληρωμάτων των πλοίων στο

ΓΕΝΕ.

♦ Πλοία σύγχρονα – ασφαλή με απρόσκο-

πτη, επαρκή σύνδεση των νησιών με την

ηπειρωτική χώρα που θα υπηρετούν τις

κοινωνικές ανάγκες στις θαλάσσιες μετα-

φορές.

♦ Αποκλειστικά δημόσιο, δωρεάν σύστημα

Υγείας - Πρόνοιας, κατάργηση κάθε επι-

χειρηματικής δραστηριότητας. Πλήρη χρη-

ματοδότηση των ασφαλιστικών ταμείων

και όλων  των δημόσιων μονάδων Υγείας

και Πρόνοιας από τον κρατικό προϋπολο-

γισμό.

♦ Αποκλειστικά Δημόσια Δωρεάν Σύγ-

χρονη Ναυτική Εκπαίδευση Μετεκπαί-

δευση.

♦ Καμία ιδιωτικοποίηση των λιμενικών

υποδομών και της ανατροπής των δικαιω-

μάτων των εργαζομένων. Η ναυτιλία, η

ναυπηγική βιομηχανία, οι υποδομές και οι

πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας μας

μπορούν και επιβάλλεται να γίνουν βρα-

χίονας ανάπτυξης που θα υπηρετούν τις

λαϊκές ανάγκες.

Δ Ι Ε Κ Δ Ι Κ Ο Υ Μ Ε :

Ναυτεργάτες, 
εργαζόμενοι, 
Τιμάμε με Απεργία την

1η Μάη, την μέρα της εργα-
τικής τάξης, των εργαζομέ-
νων. Επιθεωρούμε τις
δυνάμεις μας, καθορίζουμε
στόχους, σχεδιάζουμε οργα-
νωμένα πιο αποφασιστικά
τους αγώνες μας στο δρόμο
της ταξικής πάλης, ενάντια
στην πολιτική του κεφα-
λαίου.

Οι δυνάμεις του κεφα-
λαίου μας γυρίζουν τον
τροχό της ιστορίας πριν από
127 χρόνια που με θυσίες το
εργατικό κίνημα κατέκτησε
8 ώρες δουλειά, 8 ώρες
μόρφωση, 8 ώρες ανά-
παυση. Μας θέλουν επαίτες
στις ουρές των ανέργων και
αν δουλεύουμε, να δουλεύ-
ουμε από το πρωί μέχρι το
βράδυ, ανασφάλιστοι  για
ένα κομμάτι ψωμί, καταρ-
γώντας ακόμα και την αργία
της Κυριακής.

Αυτό σημαίνει καπιταλι-
στική ανάπτυξη, αυτή την
πολιτική που μας οδήγησε
στην κρίση συνεχίζουν να
υπερασπίζονται οι πολιτικές
δυνάμεις του ευρωμονό-
δρομου με ή χωρίς αντιμνη-
μονιακές κορώνες,  για να
διατηρεί τα μέσα παραγω-
γής το μονοπωλιακό κεφά-
λαιο αυξάνοντας διαρκώς
τον βαθμό εκμετάλλευσης
της εργατικής δύναμης, ενι-
σχύοντας την κερδοφορία
του.   

Οι εξεγέρσεις των εργα-
τών του Σικάγο δείχνουν

το δρόμο των αγώνων
απέναντι στη σύγχρονη

σκλαβιά.

Όχι άλλες θυσίες για τα
κέρδη των μονοπωλίων. Να
γίνει καθήκον σε κάθε εργα-
ζόμενο, σε κάθε χώρο δου-
λειάς ο οργανωμένος,
ταξικά προσανατολισμένος
αγώνας, ακυρώνοντας κάθε
αντεργατικό νόμο, να μην
δεχτούμε να δουλεύουμε
χωρίς ΣΣΕ, να αγωνιστούμε

για σταθερή μόνιμη εργα-
σία, κοινωνικοασφαλιστική
προστασία, σύγχρονη απο-
κλειστικά δημόσια, δωρεάν
Υγεία και Παιδεία για όλους.

Στα αδιέξοδα της καπιτα-
λιστικής βαρβαρότητας το
εργατικό – λαϊκό κίνημα
πρέπει να αντιτάξει την δική
του διέξοδο και ενότητα,
ενάντια στους συμβιβα-
σμούς των δυνάμεων του
κυβερνητικού – εργοδοτι-
κού συνδικαλισμού, του

οπορτουνισμού, με μαζική
συμμετοχή στη ζωή και την
δράση των σωματείων, με
καλύτερη οργάνωση – συ-
σπείρωση δυνάμεων, συ-
γκρότηση επιτροπών
αγώνα, με την στήριξη και
το δυνάμωμα των  λαϊκών
επιτροπών σε κάθε γειτονιά,
να συμβάλλουμε στην οικο-
δόμηση της συμμαχίας, της
εργατικής τάξης, των εργα-
ζομένων, των αυτοαπασχο-
λούμενων, της φτωχής
αγροτιάς.

Με αγωνιστική αισιο-
δοξία, με εμπιστοσύνη
στο δίκιο της τάξης μας,
η απεργία την 1η Μάη να
βάλει την δική της σφρα-
γίδα για  τις σκληρές
αναμετρήσεις και τις θυ-
σίες που έχουμε μπροστά
μας σε σύγκρουση με την
εξουσία του κεφαλαίου.

Επίκαιρη και ανα-
γκαία, η ιστορική απο-
στολή της εργατικής
τάξης, των εργαζομένων
να καταργήσουν τους εκ-
μεταλλευτές τους, χρέος
και καθήκον μας να
ανταποκριθούμε, για να
γίνουμε  κυρίαρχοι του
πλούτου που παράγουμε.

Πειραιάς, 23 Απρίλη 2013
Οι Διοικήσεις των Ενώσεων

ΟΛΟΙ την ΤΕΤΑΡΤΗ 1η ΜΑΗ στην 24ωρη ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 

σε όλες τις κατηγορίες πλοίων  από τις 00:01 έως 24:00 

στα Ρ/Κ-Ν/Γ από τις 06:00 της 1ης Μάη έως 06:00 της 2ας Μάη  

ΟΛΟΙ στον Πειραιά στην Απεργιακή Συγκέντρωση του ΠΑΜΕ 

στις 10.30 π.μ στην πλατεία Καραϊσκάκη.

ΠΕΜΕΝ  -  ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ  -  ΠΕΕΜΑΓΕΝ  -  ΠΕΠΡΝ - ΠΕΣ/ΝΑΤ

Η«μαύρη ανασφάλιστη» εργασία

σε όλες τις κατηγορίες πλοίων

και η καταπάτηση των Συλλογικών Συμ-

βάσεων Εργασίας, για την ενίσχυση της

κερδοφορίας των εφοπλιστών με θύ-

ματα τους νέους ναυτεργάτες, προω-

θούνται και με το πιλοτικό πρόγραμμα

«ΝΕΑΡΧΟΣ» με τίτλο «Για την ενί-

σχυση της απασχόλησης των ανέρ-

γων νέων ναυτικών», το οποίο

παρουσίασε 24 Απρίλη σε ημερίδα που

διοργάνωσε το υπουργείο Ναυτιλίας.

Αποκαλυπτικά είναι και τα όσα ανα-

φέρονται ως «κίνητρα» στο σχετικό κεί-

μενο του προγράμματος. «Κίνητρα» για

τους νέους άνεργους ναυτεργάτες είναι

όπως σημειώνεται: «Να έρθουν σε

επαφή με τους μελλοντικούς εργοδότες

τους και να τους πείσουν για τις εργα-

σιακές δυνατότητές τους»! Ενώ για τις

ναυτιλιακές εταιρείες «κίνητρο» είναι:

«Να δοκιμάσουν χωρίς κόστος νέους,

ως εν δυνάμει στελεχιακό δυναμικό

τους»!

«Το πρόγραμμα αυτό όπως και ανά-

λογα προγράμματα του Υπουργείου

Εργασίας στο χερσαίο χώρο όχι μόνο

δεν ανακουφίζουν τους άνεργους αλλά

απευθύνεται σε νέους κάτω των 30

ετών ανασφάλιστους με 800 ΕΥΡΩ

αμοιβή για τα κατώτερα πληρώματα και

1000 ΕΥΡΩ για τους αξιωματικούς», το-

νίζουν σε δελτίο Τύπου – καταγγελία οι

εκπρόσωποι των ναυτεργατών στο Δι-

οικητικό Συμβούλιο του ΓΕΝΕ, Γ. Αντω-

νόπουλος πρόεδρος της ΠΕΕΜΑΓΕΝ

και Ι. Μαγγανάς γραμματέας β’ της

ΠΕΜΕΝ και προσθέτουν:

«Χωρίς ντροπή περιφέρουν 6 εκα-

τομμύρια ΕΥΡΩ μπροστά από τα μάτια

4.500 χιλιάδων ανέργων με τα επίσημα

στοιχεία του ΓΕΝΕ, λέγοντας τους ότι το

ποσό αυτό δεν τους αφορά αλλά προο-

ρίζεται για «νέους» ανέργους, παίζο-

ντας με την δραματική κατάσταση στην

οποία η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης τους έχει φέρει και επενδύοντας σε

αυτήν.

Επικαλούνται την «επαγγελματική

δεξιότητα» και την «εργασιακή εμπει-

ρία» και την ίδια στιγμή την αρνούνται

στους νέους των ΑΕΝ.

Την ίδια στιγμή με την ψήφιση του

πολυνομοσχεδίου για την «Ανασυγκρό-

τηση του ΥΝΑ και άλλες διατάξεις», η

κυβέρνηση επεκτείνει την απελευθέ-

ρωση στα              πλοία της ακτοπλοΐας

και της γραμμής Πάτρα-Ηγουμενίτσα-

Ιταλία, διευρύνοντας την «μαύρη» -

ανασφάλιστη εργασία, καταδικάζοντας

χιλιάδες ναυτεργάτες και τις οικογένειες

τους σε αργό θάνατο.

Γνωρίζουν ότι οι εργαζόμενοι χωρίς

δικαιώματα και χωρίς κανένα κόστος για

την εργοδοσία θα λειτουργήσουν δια-

λυτικά και ως μοχλός πίεσης στους ερ-

γαζόμενους με δικαιώματα.

Το πρόγραμμα έρχεται να συμπλη-

ρώσει την προσπάθεια της κυβέρνησης

να καταργήσει τις Συλλογικές Συμβά-

σεις Εργασίας, να «εμβολίσει» τους

ναυτεργάτες με δικαιώματα, να δημι-

ουργήσει κλίμα νέων εργασιακών σχέ-

σεων στα επίπεδα που αξιώνουν οι

εφοπλιστές, επικαλούμενοι την αντα-

γωνιστικότητα και την κερδοφορία τους.

Για αυτούς τους λόγους διαφωνή-

σαμε οι εκπρόσωποι των ναυτεργατών

στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΝΕ με

τα άλλα μέλη, αφού το πρόγραμμα

«ΝΕΑΡΧΟΣ» είναι ευθυγραμμισμένο

και εμπνευσμένο από τις θέσεις και τις

απαιτήσεις των εφοπλιστών, επιβεβαι-

ώνοντας παλιότερες καταγγελίες για

ΓΕΝΕ «μαγαζάκι δουλεμπόρων».

Υπουργείο - ΓΕΝΕ - Εφοπλιστές 
χωρίς ντροπή εμπαίζουν τους ανέργους!

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΑΠΡΙΛΗΣ 2013

Αριθμός φύλλου 564

Χρόνος 39ος

ΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΝ
ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ: Κολοκοτρώνη 99 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ (185 35) ΤΗΛ.: 210-41.17.578 - FAX: 210-41.37.271
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΘΥΡΙΔΑ:  naftergatiki@gmail.com  ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:  www.pemen.gr

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ 

ΤΕΛΟΣ
Ταχ. Γραφείο
Κ.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ

Αριθμός Άδειας
597 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: 03 2981

Δεν ανοίγουμε σήμερα
δε δουλεύουμε 
γιορτή έχουμε 
ξόδι έχουμε 
κόκκινα πουκάμισα 
κόκκινα γαρίφαλα. 
Μην τους φοβάσαι 
στο φόβο σου 
ποντάρουν

(Γιάννης Ρίτσος)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 1ης ΜΑΗ
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 
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ΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΝ
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ΜΗΝΙΑΙΑ 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

Ιδιοκτησία του Συλλόγου 

Ναυτεργατικής 

Συνδικαλιστικής Κίνησης

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ 

ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Εκδότης - Υπεύθυνος 

σύμφωνα με το νόμο:

ΜΑΡΙΩΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

Κολοκοτρώνη 99,

Πειραιάς - ΤΚ 185 35

Τηλ.: 210 - 41.17.578

Υπεύθυνη Τυπογραφείου:

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ

Μπουμπουλίνας 19,

Πειραιάς - ΤΚ 185 35

Τηλ.: 210 - 41.70.479

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Εσωτερικού: Ευρώ 15

Εξωτερικού: Ευρώ  50

ΥΠΕΡΓΗΡΟ - ΔΙΑΤΡΗΤΟ

ΒΥΘΙΣΤΗΚΕ ΣΕ 10’ ΛΕΠΤΑ

Νέο πλήγμα στους μισθούς

Ηαπαράδεκτη και προκλητική αντεργα-
τική τροπολογία της συγκυβέρνησης με

επιμονή της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ και πρόσχημα
την αντιμετώπιση της ανεργίας, με την οποία
μπορούν να προσλαμβάνονται άνεργοι σε
προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα και να
αμείβονται με λιγότερα και από το σημερινό
εξευτελιστικό κατώτατο μισθό, δηλαδή μέχρι
490 ευρώ μικτά και 427 ευρώ για τους νέους
κάτω των 25 ετών και με μεροκάματο 19,6
ευρώ και 17,1 ευρώ, και να ασφαλίζονται μόνοι
τους, έδωσε νέο ισχυρό πλήγμα στον ήδη τσα-
κισμένο κατώτερο μισθό και μεροκάματο και
στα ασφαλιστικά ταμεία.

Επιβεβαιώνει την εκτίμηση του ΚΚΕ ότι
στόχος των απολύσεων στο δημόσιο είναι το
ξερίζωμα της μόνιμης εργασίας με δικαιώματα
και η αντικατάσταση των εργαζομένων με άλ-
λους φτηνότερους, χωρίς κανένα δικαίωμα.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση θεσμοθετεί
νέα προνόμια για το μεγάλο κεφάλαιο μειώνο-
ντας ακόμη περισσότερο τις εργοδοτικές ει-
σφορές στα ασφαλιστικά ταμεία, γεγονός που
επιδεινώνει ακόμη περισσότερο την οικονομική
τους κατάσταση, δίνοντας νέο χτύπημα στο
ασφαλιστικό σύστημα. Εκβιάζουν ωμά τους
ανέργους, συνολικά την εργατική τάξη, ωθώ-
ντας τους να επιλέξουν μεταξύ της ανεργίας ή
της περιστασιακής μισοανεργίας, χωρίς δικαι-
ώματα.

Έχουμε μία ακόμη απόδειξη ότι τα αντερ-
γατικά μέτρα αποτελούν τη στρατηγική του κε-
φαλαίου για έξοδο από την κρίση,
φορτώνοντας τα βάρη στους εργαζόμενους,
χωρίς ημερομηνία λήξης. Είναι το αποτέλεσμα
του σημερινού δρόμου ανάπτυξης που υπερα-
σπίζονται όλα τα κόμματα του «ευρωμονοδρό-
μου». Τώρα συστράτευση με το ΚΚΕ για την
ενίσχυση της λαϊκής πάλης και συμμαχίας που
θα βάλει τέλος στο σύστημα που γεννά τη φτώ-
χεια και την ανεργία. 

Ησύγκρουση των δυο φορτηγών
πλοίων, του «CONSOUTH» με ση-

μαία Barbouta Antiqua  8.937 dwt και του
«PIRI REIS» με σημαία Cook Island 13.206
dwt (έτος ναυπήγησης1979) φορτωμένο με
λίπασμα, ανοιχτά της θαλάσσιας περιοχής
της Μεθώνης, είχε ως αποτέλεσμα την βύ-
θιση του δεύτερου (29 Απριλίου 2013) σε λι-
γότερο από δέκα λεπτά σύμφωνα με
πληροφορίες. Υπάρχουν 2 νεκροί, 8 αγνο-
ούμενοι και 7 διασωθέντες ναυτεργάτες.  

Το Φ/Γ πλοίο «PIRI REIS» που βυθί-
στηκε, σύμφωνα με το PARIS MOU στις 28
Φλεβάρη του 2013 επιθεωρήθηκε στην Ρα-
βέννα της Ιταλίας και είχε 15 παρατηρήσεις,
που οι περισσότερες αναφέρονται στα πι-
στοποιητικά ρύπανσης και ασφάλειας.

Η εξέλιξη επιβεβαιώνει ότι δεν αποκα-
ταστάθηκαν και οδήγησαν σε πρόσκρουση
και στην βύθισή του.

Για να μειώνουν το κόστος και να ενι-
σχύουν την ανταγωνιστικότητα τους, οι εφο-
πλιστές και το κεφάλαιο, οδηγούν σε
εκατόμβες νεκρών. Είναι αδίστακτοι μπρο-
στά στο κέρδος.

Για άλλη μια φορά το Υπουργείο Ναυτι-
λίας και Αιγαίου ως καλός υπηρέτης των
εφοπλιστών επιβεβαιώνοντας την ταξική
του προσήλωση, υπεράσπισης του κεφα-
λαίου, μεταφέρει όλες τις ευθύνες στον
πλοίαρχο που είναι ο ένας από τους δύο νε-
κρούς, που έχουν ανασυρθεί.

Είναι υπόθεση των ναυτεργατών, της
εργατικής τάξης, των εργαζομένων, να υπε-
ρασπίσουν την ζωή τους και την ασφάλειας
τους. Να οργανώσουν τις δυνάμεις τους, να
αναπτύξουν την ταξική πάλη.

Την 1η του Μάη με απεργία τιμάμε τους
νεκρούς της τάξης μας, επιθεωρούμε τις δυ-
νάμεις μας, αναπτύσσουμε την ταξική
πάλη.

Οι Διοικήσεις των Ενώσεων
ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ

ΠΕΕΜΑΓΕΝ - ΠΕΠΡΝ - ΠΕΣ/ΝΑΤ

Απεργιακής Συγκέντρωσης  

ναυτεργατικών σωματείων  

16 Απρίλη 2013

Η απεργιακή συγκέντρωση των ναυ-
τεργατών, των εργαζομένων που πραγ-
ματοποιήθηκε με πρωτοβουλία των
ναυτεργατικών σωματείων ΠΕΜΕΝ –
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ – ΠΕΕΜΑΓΕΝ – ΠΕΠΡΝ
– ΠΕΣ/ΝΑΤ, ανέδειξε τα οξυμμένα προ-
βλήματα της αντιλαϊκής πολιτικής του
κεφαλαίου, της κυβέρνησης, της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και τις συνέπειες σε
βάρος της εργατικής λαϊκής οικογένειας. 

Ο απεργιακός αγώνας των ναυτερ-
γατών είναι υπόθεση όλων των εργαζο-
μένων, είναι δίκαιος,  διεκδικούν και
αγωνίζονται για:
♦Tην εφαρμογή των ΣΣΕ σε όλες τις κα-
τηγορίες πλοίων, να καταβληθούν τα δε-
δουλευμένα στους επί μήνες
απλήρωτους ναυτεργάτες. 
♦Υπογραφή και ανανέωση της Εθνικής
Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργα-
σίας και των κλαδικών συμβάσεων για
όλους τους εργαζόμενους που να αντα-
ποκρίνονται στις σύγχρονες και πραγ-
ματικές ανάγκες. 
♦Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο για την
“Ανασυγκρότηση του ΥΝΑ”. 

Η κατάσταση της εργατική τάξης,
των ναυτεργατών, των εργαζομένων,
των λαϊκών στρωμάτων, θα γίνει χειρό-
τερη με την κατάργηση της ΕΓΣΣΕ και
των κλαδικών ΣΣΕ, την εφαρμογή του
αντεργατικού νομοσχεδίου για την «ανα-
συγκρότηση του ΥΝΑ». Η ανεργία και η
«μαύρη» ανασφάλιστη εργασία θα πά-
ρουν εκρηκτικές διαστάσεις, με ραγδαία
υποβάθμιση των παροχών σε υγεία –
παιδεία, με πρόσθετη λεηλασία σε
βάρος του λαϊκού εισοδήματος.

Κανένας εργάτης δεν πρέπει να δου-
λεύει χωρίς σύμβαση εθνική, κλαδική,
να μην υποκύψουμε στην τρομοκρατία
του κεφαλαίου και της κυβέρνησης.

Προετοιμάζουμε με πολύμορφες
αγωνιστικές πρωτοβουλίες την απεργία
την 1η Μάη, τιμάμε του αγώνες της ερ-
γατική τάξης, των εργαζομένων, επιθε-
ωρούμε τις δυνάμεις μας, καθορίζουμε
στόχους, συνεχίζουμε στο δρόμο της τα-
ξικής πάλης.

Καλούμε τους ναυτεργάτες, τους ερ-
γαζόμενους, να ενισχυθεί σε κάθε χώρο
δουλειάς η οργάνωση και η συσπεί-
ρωση δυνάμεων, να απαντήσουμε με
ακόμα πιο αποφασιστικούς μαζικούς ερ-
γατικούς αγώνες, να δυναμώσει η λαϊκή
συμμαχία  εργαζομένων, αυτοαπασχο-
λούμενων, φτωχής αγροτιάς.

Πειραιάς, 16 Απρίλη 2013

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

ΜΑΖΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Μαχητική περήφανη απάντηση στην εξοντωτική πολιτική

Η διέξοδος για τους εργαζόμενους δε βρίσκεται στα κάτεργα της καπιταλιστικής

βαρβαρότητας. Η διέξοδος θα κριθεί στην ανάπτυξη των ταξικών αγώνων

Ακινητοποιημένα στα λιμάνια όλης της χώρας κράτησαν, την Τρίτη 16 Απρίλη, οι ναυτεργάτες τα κα-
ράβια, δίνοντας με αποφασιστικότητα και μαζικά τη μάχη της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας και

μετατρέποντας, για μια ακόμα φορά, σε κουρελόχαρτο το μέτρο της πολιτικής επιστράτευσης, οι ναυτερ-
γάτες έδειξαν τη θέλησή τους να συνεχίσουν τους αγώνες τους, με επόμενο σημαντικό σταθμό την απερ-
γία της 1ης Μάη.  Με τους ναυτεργάτες κατέβηκαν σε 24ωρη απεργία οι υπάλληλοι της Εστίας Ναυτικών.

Στο πλαίσιο της απεργίας στις 10:30 το πρωί έγινε συγκέντρωση στην πλατεία Καραϊσκάκη, την οποία
διοργάνωσαν τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ, ΠΕΣ/ΝΑΤ. Εκεί
κατέφτασαν οι απεργιακές φρουρές που από τα ξημερώματα με κάλεσμα του ΠΑΜΕ, έδιναν τη μάχη της πε-
ριφρούρησης της απεργίας στο πλευρό των ναυτεργατών, Λαϊκές Επιτροπές και Επιτροπές Ανέργων από τις
περιοχές του Πειραιά και Γυναικείοι Σύλλογοι - μέλη της ΟΓΕ.

Ομιλητής της συγκέντρωσης ήταν ο Α' γραμ-
ματέας της ΠΕΜΕΝ Θανάσης Ευαγγελά-

κης, ο οποίος επισήμανε ανάμεσα σε άλλα ότι: 
Ο σημερινός απεργιακός αγώνας των ναυτερ-

γατών, με την αλληλεγγύη των εργαζομένων, των
λαϊκών στρωμάτων, αποτελεί συνέχεια για την υπο-
γραφή και ανανέωση της ΕΓΣΣΕ και των κλαδικών
ΣΣΕ, να καταβληθούν οι δεδουλευμένες αποδοχές
μηνών στους απλήρωτους ναυτεργάτες, ενάντια
στην εφαρμογή του πολυνομοσχεδίου για την
«Ανασυγκρότηση του ΥΝΑ» που κατακρεουργεί δι-
καιώματα των ναυτεργατών, των εργαζομένων.

Με το νομοσχέδιο έκτρωμα του ΥΝΑ, προω-
θείται: 
●Κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων Ερ-

γασίας, εφαρμογή ατομικών συμβάσεων με

σκοπό να επιφέρει συντριπτικό χτύπημα στους

μισθούς, στα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαι-

ώματα των ναυτεργατών.

●Κατάργηση του ΚΑΜΠΟΤΑΖ και στην ακτο-

πλοΐα. 

●Κατάργηση του 10μηνου της υποχρεωτικής

δρομολόγησης των συμβατικών πλοίων και

του 7μηνου στα ταχύπλοα. Οι εφοπλιστές θα

καθορίζουν τη συχνότητα των δρομολογίων

των πλοίων με κριτήριο την αύξηση της κερδο-

φορίας τους σε αντίθεση με τα συμφέροντα των

ναυτεργατών και τις λαϊκές ανάγκες. 

●Αποσαθρώνουν λιμάνια, Ν/Ζ, ακτοπλοϊκό δί-

κτυο. Μέσω του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), ξεπουλάνε

τις λιμενικές υποδομές, δημιουργώντας ζώνες

εκμετάλλευσης με συνθήκες εργασίας – γκέτο

όπως στη COSCO.

Με τους αγώνες μας έχουμε εμποδίσει την
πλήρη εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού
3577/92 και διατηρούνται ακόμα θέσεις εργασίας
από  ναυτεργάτες με συγκροτημένα δικαιώματα
στην επιβατηγό ναυτιλία.

Γι’ αυτό σκυλιάζουν με απύθμενο θράσος οι
εφοπλιστές του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβα-
τηγού Ναυτιλίας, σε δελτίο τύπου στις 12-4-2013,
ενοχοποιώντας τους απεργιακούς αγώνες των ναυ-
τεργατών.

Οι ναυτεργάτες, οι εργαζόμενοι  που βιώνουν
τις σκληρές συνέπειες του καπιταλιστικού τρόπου
παραγωγής και της αντεργατικής πολιτικής, επι-
βάλλεται να δυναμώσουν το ταξικό τους κριτήριο,
κόντρα στις πολιτικές και συνδικαλιστικές δυνάμεις
του κεφαλαίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο συνδικαλιστικό κίνημα διατηρείται ο αρνητι-
κός συσχετισμός δύναμης, αποτελούν  πλειοψηφία
οι δυνάμεις του κυβερνητικού εργοδοτικού συνδι-
καλισμού οι παρατάξεις ΠΑΣΚΕ (ΠΑΣΟΚ) – ΔΑΚΕ
(ΝΔ) και οι δυνάμεις του οπορτουνισμού της Αυτό-
νομης Παρέμβασης (ΣΥΡΙΖΑ). Υπερασπιστές του
«κοινωνικού εταιρισμού» ότι το καλό του κεφαλαίου
είναι και καλό για τον εργάτη. 

Επικαλούνται την «ενότητα», την ανάπτυξη
αγώνων, με τις μάσκες των «ανεξάρτητων», «ανέ-
νταχτων», «ακομμάτιστων»  ξιφουλκούν με αντι-
μνημονιακές κορώνες ενώ στην πράξη
υπονομεύουν την προετοιμασία και την οργάνωση

των αγώνων, εξαρτημένοι στην πολιτική του κεφα-
λαίου, της Ε.Ε υπογράφουν ΣΣΕ στις κατευθύνσεις
των εφαρμοστικών νόμων, των μνημονίων.

Η αθλιότητα τους επιβεβαιώνεται στο δελτίο
τύπου της διοίκησης του ΟΛΠ που αναφέρεται στη
συμφωνία των ΣΣΕ με βάση τους εφαρμοστικούς
νόμους των μνημονίων ν. 3833/2010, ν.
3845/2010, ν. 4024/201… και υπογράφουν η
ΟΜΥΛΕ, η ένωση Λιμενεργατών, η Ομοσπονδία
Φορτοεκφορτωτών!

Η ενότητα στο εργατικό κίνημα δεν μπορεί να
οικοδομηθεί με τις δυνάμεις του κυβερνητικού – ερ-
γοδοτικού συνδικαλισμού, του οπορτουνισμού,
αυτές τις δυνάμεις της υποταγής και της συνδιαλ-
λαγής με  την πολιτική του κεφαλαίου, της Ε.Ε

Η ενότητα οικοδομείται με βάση τα συμφέροντα
της εργατικής τάξης, των εργαζομένων, των λαϊκών
στρωμάτων σε κατεύθυνση σύγκρουσης με τους
εκμεταλλευτές τους την πολιτική της ανταγωνιστι-
κότητας και κερδοφορίας του κεφαλαίου.

Η διέξοδος για τους εργαζόμενους δεν βρίσκε-
ται στα κάτεργα της καπιταλιστικής βαρβαρότητας,
στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς που θυ-
σιάζουν λαούς στο βωμό της καταλήστευσης των
πλουτοπαραγωγικών πηγών και φυσικών πόρων.
Η ίδια η ιστορία μας διδάσκει ότι σε γενικευμένες
καπιταλιστικές κρίσεις προχώρησαν σε εμπόλεμη
μαζική καταστροφή σε βάρος των λαών.

Η διέξοδος θα κριθεί στην ανάπτυξη των ταξι-
κών αγώνων, να γίνει υπόθεση του κάθε εργαζό-
μενου με την συμμετοχή του στη ζωή και την δράση
του σωματείου, με καλύτερη οργάνωση – συσπεί-
ρωση δυνάμεων, συγκρότηση επιτροπών αγώνα,
με την στήριξη και το δυνάμωμα των  λαϊκών επι-
τροπών σε κάθε γειτονιά, να συμβάλλουμε στην οι-
κοδόμηση της λαϊκής συμμαχίας, της εργατικής
τάξης, των εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμε-
νων, της φτωχής αγροτιάς.

Η ιστορική αποστολή της εργατικής τάξης για
την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από
άνθρωπο παραμένει επίκαιρη και αναγκαία, έχουμε
καθήκον να ανταποκριθούμε και σε αυτό το καθή-
κον απαιτούνται θυσίες για να γίνει η εργατική –
λαϊκή οικογένεια κυρίαρχη του πλούτου που παρά-
γει.  

Oπρόεδρος της ΠΕΕΜΑΓΕΝ Γιώργος
Αντωνόπουλος τόνισε: 

Τα παπαγαλάκια του κεφαλαίου μιλάνε για την
αναποτελεσματικότητα των αγώνων. Ξεχνάνε ότι ο
3577/92 από τότε, πριν 20 χρόνια, θα είχε εφαρ-
μοστεί στα πλοία εάν δεν υπήρχαν οι αγώνες.

Σήμερα η κυβέρνηση εφαρμόζοντας την ευρω-
παϊκή πολιτική «κυκλώνει τους ναυτεργάτες μ’ ένα
πολυνομοσχέδιο από τη μια, που καταργεί το δι-
καίωμα στην εργασία, το δικαίωμα στην απεργία,

καταργεί τη ΣΣΕ, επεκτείνει την απελευθέρωση και
στην ακτοπλοΐα.

Από την άλλη με το πρόγραμμα «ΝΕΑΡΧΟΣ»
τροφοδοτεί την εργοδοσία με φτηνούς εργαζόμε-
νους με το πρόσχημα της εργασιακής εμπειρίας,
αυτής της πρώτης επαφής των νέων με το πλοίο,
που την αρνείται στους σπουδαστές των ΑΕΝ.
Κάθε 5 μήνες, που θα διαρκεί ο κάθε κύκλος του
προγράμματος, θα αυξάνει η ανεργία κατά 1000
άτομα.

Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή πολιτική για τους Ευ-
ρωπαίους «χαμηλόμισθος, ανασφάλιστος, άο-
πλος»!

Αυτό ζει σήμερα η Ελληνική κοινωνία, την από-
λυτη φτώχεια και την απελπισία. Για νάρθουν οι
επενδυτές να επενδύσουν σ’ αυτή ακριβώς τη φτώ-
χεια.

Εμείς έχουμε υποχρέωση να απαντήσουμε σ’
αυτόν τον όλεθρο με ΛΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ και αγώ-
νες, με προοπτική απεργίας για την 1η Μάη.

Oπρόεδρος του ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ Θωμάς
Παππάς τόνισε:

Μπροστά στην ολομέτωπη επίθεση που δεχό-
μαστε σήμερα είναι αναγκαιότητα η ενότητα της ερ-
γατικής τάξης, των αυτοαπασχολούμενων της
πόλης και του χωριού, των νέων και των γυναικών
των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. 

Εμείς παράγουμε τον πλούτο, είμαστε η με-
γάλη πλειοψηφία και όμως μια μικρή μειοψηφία η
πλουτοκρατία λυμαίνεται αυτόν τον πλούτο. Σ’ αυτό
συνέβαλε και  ο εργοδοτικός κυβερνητικός συνδι-
καλισμός, ΠΑΣΚΕ – ΔΑΚΕ – ΑΠ, που λειτουργεί
σαν 5η φάλαγγα στις γραμμές του εργατικού κινή-
ματος με τα ιδεολογήματα της ανταγωνιστικότητας,
του κοινωνικού εταιρισμού, την ευρωλαγνεία.

Η ιστορία μας διδάσκει ότι όταν το κίνημα ήταν
σε άνοδο είχαμε κατακτήσεις, σήμερα που οι συ-
σχετισμοί είναι αρνητικοί μας γυρίζουν 127 χρόνια
πίσω, δεν αφήνουν τίποτε όρθιο, γιατί δεν έχουμε
καταλάβει τη δύναμή μας, ότι χωρίς εμάς γρανάζι
δεν γυρνά.

Εμείς πιστεύουμε στην εργατική τάξη και πα-
λεύουμε για την ενότητα της και αυτό κάνουμε κάθε
μέρα στους χώρους δουλειάς, στα καράβια. 

Στην απεργιακή συγκέντρωση, χαιρετισμό
απηύθυνε επίσης η Μαργαρίτα Ρεΐση από

τη Γραμματεία Πειραιά του ΠΑΜΕ. Ακολούθησε μα-
χητική πορεία στο υπουργείο Ναυτιλίας, όπου βρί-
σκονταν συγκεντρωμένοι υπάλληλοι του
υπουργείου και εργαζόμενοι του ΟΛΠ, όχι όμως η
διοίκηση της ένωσης ναυτών ΠΕΝΕΝ, που με ανα-
κοίνωσή της καλούσε τους ναυτεργάτες σε συγκέ-
ντρωση στο ΥΝΑ…, όσο για την υπόλοιπη νόθα
πλειοψηφία της ΠΝΟ… αυτοί παρέμειναν όπως
πάντα στον καναπέ τους! 

Στο πλευρό των ναυτεργατών ήταν και πάλι οι
φυσικοί τους σύμμαχοι, οι εργαζόμενοι και τα
φτωχά λαϊκά στρώματα των νησιών αλλά και της
ηπειρωτικής Ελλάδας. Έτσι, η μάχη της περιφρού-
ρησης δόθηκε αποφασιστικά και στη Μυτιλήνη, με
τη στήριξη του Παλλεσβιακού Εργατικού Κέ-
ντρου. Τη στήριξή του στους ναυτεργάτες σημειώ-
νει σε ανακοινώσεις το Εργατικό Κέντρο Σάμου,
το Εργατικό Κέντρο Βορείου Δωδεκανήσου και
άλλοι μαζικοί φορείς των νησιών.

Ένας ακόμα ναυτεργάτης νεκρός.
Πρόκειται για 25χρονο αλλοδαπό,

που σύμφωνα με δελτίο Τύπου του
ΥΝΑ τραυματίστηκε τη Δευτέρα 8
Απρίλη το μεσημέρι στο φορτηγό
πλοίο «GREAT MARY», με σημαία
Μάρσαλ, το οποίο έπλεε νότια του
Μεσσηνιακού Κόλπου.

Από το Κέντρο Συντονισμού Έρευ-
νας και Διάσωσης δόθηκε εντολή πα-
ραλαβής του 25χρονου με ελικόπτερο
της Πολεμικής Αεροπορίας και διακο-
μιδής του στην Τρίπολη», ωστόσο,
λίγο αργότερα ενημερώθηκε η Λιμενική
Αρχή Καλαμάτας από τον πλοίαρχο
του GREAT MARY ότι ο τραυματίας
απεβίωσε 

Ξεψύχησε εν πλω

Η ύλη του παρόντος φύλλου 

έκλεισε την Πέμπτη 2 Μάη 2013

Χιλιάδες απόμαχοι της δουλειάς από κάθε
γωνιά της χώρας κατέκλυσαν την Παρα-

σκευή 19 Απρίλη την Αθήνα, παίρνοντας μέρος
πήραν μέρος στο μεγαλειώδες Πανελλαδικό Συλ-
λαλητήριο, που οργάνωσαν οι Συνεργαζόμενες

Συνταξιουχικές Οργανώσεις ΙΚΑ, ΕΛΤΑ, ΔΗΜΟ-

ΣΙΟΥ, ΟΣΕ, ΟΑΕΕ, ΠΕΣ-ΝΑΤ, ΟΤΑ, ΤΑΕΟΑΕΕ. 

Η ιδιαίτερα μαζική κινητοποίηση των από-

μαχων της δουλειάς επέβαλλε στον πρωθυ-

πουργό Αντ. Σαμαρά να «ανοίξει» την πόρτα

στο Μέγαρο Μαξίμου και να πραγματοποιηθεί

συνάντηση με αντιπροσωπεία των χιλιάδων

διαδηλωτών.

Ο πρωθυπουργός απέφυγε να απαντήσει στα
καυτά προβλήματα και στα αιτήματά τους και δή-
λωσε ότι την ερχόμενη Δευτέρα θα καλέσει σε συ-

νάντηση τους υπουργούς Υγείας, Εργασίας και

Κοινωνικών Ασφαλίσεων για να συζητήσουν

με βάση το υπόμνημα, που κατατέθηκε και να δο-
θούν απαντήσεις στα αιτήματα.

Παρόντες στο συλλαλητήριο των συνταξιούχων
ήταν ο Σπ. Χαλβατζής, κοινοβουλευτικός εκπρό-
σωπος του ΚΚΕ και αντιπροσωπείες της Εκτελε-
στικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ και της ΟΓΕ.

Από το βήμα ο κεντρικός ομιλητής Δήμος Κου-

μπούρης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξι-
ούχων ΙΚΑ Ελλάδας, υπογράμμισε: «Θα μείνουμε
εδώ και θα αγωνιστούμε ταξικά χωρίς συντεχνια-
κές αυταπάτες και θα δώσουμε συνέχεια στους

αγώνες μας μαζί με την εργατική τάξη, τα παιδιά
μας, γιατί γνωρίζουμε ότι η καπιταλιστική κρίση δεν
έπεσε από τον ουρανό που προσπαθούν να μας
πείσουν οι πολιτικοσυνδικαλιστικές δυνάμεις που
πίνουν νερό στο όνομα της ΕΕ και της ανταγωνι-
στικότητας του κεφαλαίου. Αυτοί και εκείνοι που την
υπηρετούν έφεραν τα μνημόνια και επέτειναν τα
αντεργατικά μέτρα. Με τον αγώνα μας και τη
γνώση και τη μαζική δράση να νικήσουμε το φόβο,
την τρομοκρατία, τις ψεύτικες ελπίδες, γιατί όταν
υιοθετούνται δεν οδηγούν προς το καλύτερο, αντί-
θετα σπρώχνουν τις εργατικές - λαϊκές δυνάμεις
στην ενσωμάτωση, στην αποστράτευση, απομαζι-
κοποιούν και υπονομεύουν τους αγώνες».

Από την ΠΕΣ-ΝΑΤ χαιρετισμό απηύθυνε ο Γε-
νικός Γραμματέας Θανάσης Σιδηρόπουλος. Επί-
σης χαιρέτισαν πρόεδροι ομοσπονδιών και
ενώσεων μεταξύ των οποίων από την Ένωση Από-
στρατων Πυροσβεστών, την Ενωση Απόστρατων
Αστυνομικών, την Ομοσπονδία Αξιωματικών

Εμπορικού Ναυτικού (ΠΟΣΣΑΕΝ) καθώς και από
την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων ΙΚΑ.

Συγκροτημένα με πικέτες και πανό, όγκο και
παλμό, οι διαδηλωτές ξεκίνησαν την πορεία τους
προς το Μέγαρο Μαξίμου. Πλήθος τα συνθήματα
που αντήχησαν στους δρόμους της Αθήνας όπως: 

«Εμπρός λαέ ξεσηκωμός, στα μέτρα 
της κυβέρνησης κανείς συμβιβασμός»,

«Δώστε λεφτά για την υγεία, κάτω 
τα χέρια από τα νοσοκομεία», 

«Εργατιά - Γηρατειά τώρα μια γροθιά, 
γκρέμισε μνημόνια και αφεντικά».

Πρωτοβουλία του ΚΚΕ για την ασφάλιση
Στις 13 Μάη και ώρα 11 το πρωί θα πραγμα-

τοποιηθεί συνάντηση του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ
Δημήτρη Κουτσούμπα με εκπροσώπους όλων των
συνταξιουχικών οργανώσεων και τις οργανώσεις
των εργαζόμενων στα ασφαλιστικά Ταμεία, στην
αίθουσα του Συλλόγου Εργαζομένων πρώην
Αγροτικής Τράπεζας (Αμερικής 10).

ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ:
● Αποκατάσταση στις Κύριες και Επικουρικές

συντάξεις, στα δώρα, και επιδόματα. Καμία περι-

κοπή στις δαπάνες, για Φάρμακα και δημόσια Υγεία.

Κατάργηση των χαρατσιών της φοροληστείας, και

όλων των αντισυνταξιουχικών, αντιασφαλιστικών

νόμων και μνημονίων. Να επανέλθουν όλες οι πα-

ροχές για τα προγράμματα λουτροθεραπείας και θε-

ραπευτικού τουρισμού.

● Κανένα δημόσιο νοσοκομείο, πολυϊατρείο ή

νοσοκομείο του ΙΚΑ ή άλλου Ταμείου να μην κλείσει

ή συγχωνευτεί, και να ανοίξουν όσα έχουν κλείσει.

● Να γίνουν άμεσες προσλήψεις γιατρών, νο-

σηλευτών, για την κάλυψη των αναγκών μας. Με μό-

νιμη και σταθερή δουλειά.

● Να καταργηθεί κάθε είδους πληρωμή των

ασθενών για περίθαλψη, στα εξωτερικά ιατρεία, των

δημοσίων νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας και

η συμμετοχή τους σε φάρμακα και εξετάσεις.

● Να επανέλθουν τα «κουρεμένα» στα αποθε-

ματικά των Ταμείων με ευθύνη του Κράτους. Όχι

στον τζόγο, που τα έχουν τοποθετήσει. Άμεσα μέτρα

για την πάταξη της εισφοροδιαφυγής.

● Αποκλειστικά, δημόσιο, δωρεάν ενιαίο, καθο-

λικό σύστημα Υγείας και Πρόνοιας με χρηματοδό-

τηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Κατάργηση

κάθε επιχειρηματικής δράσης, στην Υγεία. Να κα-

ταργηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζόμε-

νων - συνταξιούχων στον κλάδο της Υγείας.
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Με το εν λόγω νομοθετικό τερα-
τούργημα προβλέπεται η μεί-

ωση των οργανικών θέσεων, η
κατάργηση της υποχρεωτικής δρομο-
λόγησης, ιδιωτικοποίηση των λιμανιών. 

Καταψηφίζοντας το νομοσχέδιο η
εισηγήτρια του ΚΚΕ, Δ. Μανωλάκου,

κατήγγειλε ότι αυτό εκφράζει την άγρια
πολιτική που χτυπά τα δικαιώματα και
το επίπεδο ζωής των ναυτεργατών και
των νησιωτών και επαυξάνει προκλη-
τικά τα δικαιώματα των εφοπλιστών
προκειμένου αυτοί να αυξάνουν απρό-
σκοπτα τα κέρδη τους.

Και με αυτό το νομοσχέδιο, τόνισε,
παραδίδονται βορά στο κεφάλαιο κρα-
τικές υποδομές στρατηγικής σημασίας,
όπως τα λιμάνια, ενώ είναι εξόχως
εχθρικό και επικίνδυνο για τους ναυ-
τεργάτες, για το λαό και τη χώρα.

Η συγκυβέρνηση, συνέχισε, καταρ-
γεί το καμποτάζ στα επιβατικά πλοία με
κριτήριο την ανταγωνιστικότητα και την
κερδοφορία του κεφαλαίου και ισοπε-
δώνει τις ελάχιστες θέσεις εργασίας και
τα δικαιώματα των ναυτεργατών. Κα-
ταργεί, είπε, τις Συλλογικές Συμβάσεις
Εργασίας υλοποιώντας τη Συνθήκη
του Μάαστριχτ και επιφέρει με τις ατο-
μικές συμβάσεις συντριπτικό χτύπημα
σε μισθούς και δικαιώματα των ναυ-
τεργατών.

Με βάση, υπογράμμισε, τα όσα
προωθεί η κυβέρνηση οι εφοπλιστές
θα δρομολογούν τα πλοία και θα καθο-
ρίζουν τα εισιτήρια με κριτήριο την αύ-
ξηση της κερδοφορίας τους.

Εκτός των άλλων, είπε η βουλευ-
τής, η κυβέρνηση προωθεί απεργο-
σπαστικούς μηχανισμούς και
αντιμετωπίζει τους ναυτεργάτες ως
εχθρούς, όπως δείχνει και η τροπολο-
γία που κυκλοφορεί με πλήρη σύ-
μπνοια των κομμάτων της
συγκυβέρνησης για «τα πλοία ασφα-
λείας».

Πρόκειται, κατέληξε, για ένα αντι-

δραστικό, αντιλαϊκό, κατασταλτικό

και επικίνδυνο νομοσχέδιο και εμείς

θα παλέψουμε με το ναυτεργατικό

κίνημα και το κίνημα των νησιωτών

ώστε αυτό στην πράξη να μείνει στα

χαρτιά. Ο λαός, είπε, έχει ανάγκη για

σύγχρονες, φθηνές και ασφαλείς

ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, για δη-

μόσια λιμάνια και ναυπηγεία στην

υπηρεσία του λαού.

Κατά την Μ. Ιατρίδη, των Ανεξάρ-

τητων Ελλήνων, το κόμμα της δεν θα
είχε κανένα πρόβλημα να στηρίξει το
νομοσχέδιο αλλά, όπως είπε, αυτό εν-
δέχεται να γκρεμίσει όλα αυτά που
«υποτίθεται προσπαθεί να συγκροτή-
σει».

Ο χρυσαυγίτης Ν. Κούζηλος, το
κόμμα του οποίου τάσσεται σταθερά
υπέρ των εφοπλιστών, χαρακτήρισε το
νομοσχέδιο «μνημονιακό», αλλά φυ-
σικά δεν παρέλειψε να λιβανίσει τους
εφοπλιστές λέγοντας ότι η ελληνική
ναυτιλία είναι «παγκόσμια υπερδύ-
ναμη», η οποία μπορεί να βγάλει τη
χώρα από την κρίση.

Η Σ. Βούλτεψη, από τη ΝΔ, ξέρ-
ναγε χολή κατά των ναυτεργα-
τών για να υπερασπιστεί την
αντιλαϊκή βάρβαρη πολιτική
ενώ ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ,
Κ. Τριανάφυλλος, διεκδικούσε
τα πρωτεία στην τροπολογία
για την κατάργηση του δικαιώ-
ματος της απεργίας. 

Προκλητική ήταν και η εκ-
πρόσωπος της ΔΗΜΑΡ, Μ. Ρε-

πούση, που δήλωσε ότι «αν η
ΔΗΜΑΡ είναι να επιλέξει μεταξύ
των καμαρότων και των νησιω-
τών είμαστε με τους νησιώτες».

Καταψηφίστηκε το άρθρο 

για τις ΣΣΕ σε ποντοπόρα 

και σκάφη αναψυχής

Με 151 όχι, 116 ναι και ένα
«παρών» καταψηφίστηκε χτες με ονο-
μαστική ψηφοφορία το άρθρο 19 του
νομοσχεδίου για την αναδιάρθρωση
του υπουργείου Ναυτιλίας, με το οποίο
ουσιαστικά καταργούνται οι ΣΣΕ για τα
κατώτερα πληρώματα στα ποντοπόρα
πλοία και για τα πληρώματα στα
σκάφη αναψυχής.

Εκτός από το ΚΚΕ και τα άλλα κόμ-
ματα της αντιπολίτευσης το άρθρο κα-
ταψήφισε η ΔΗΜΑΡ και κάποιοι
βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και ανεξάρτητοι.

Τροπολογίες ενάντια στο 
δικαίωμα στην απεργία

Παρ’ ότι αποσύρθηκαν οι δύο τρο-
πολογίες που είχαν κατατεθεί από ΝΔ
και ΠΑΣΟΚ με πρόσχημα την εξυπη-
ρέτηση του «δημοσίου συμφέροντος»
πρότειναν σε απεργίες ναυτεργατών
να δρομολογούνται από το υπουργείο
«πλοία ασφαλείας» και να εκτελούνται
δρομολόγια, στοχοποιώντας τις κινητο-
ποιήσεις των ναυτεργατών και συνο-
λικά το δικαίωμα της εργατικής τάξης
στην απεργία ο υπουργός Ναυτιλίας Κ.
Μουσουρούλης, δήλωσε  στη Βουλή
«Θα επανέλθουμε όταν είμαστε

απόλυτα έτοιμοι».

Στην παρέμβασή του ο κοινοβου-
λευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Θ.

Παφίλης, τόνισε ότι παρά την από-
συρση «δεν είμαστε εφησυχασμένοι»
αφού η εμπειρία δείχνει πως ό,τι έρχε-
ται ως τροπολογία και αποσύρεται
αργά ή γρήγορα επανέρχεται. 

Η απόσυρση, είπε, έγινε γιατί
υπήρξε κατακραυγή αλλά η φιλοσοφία
της κυβέρνησης και άλλων παραμένει
η ίδια με τον υποκριτικό ισχυρισμό ότι
«σεβόμαστε την απεργία αλλά υπάρ-
χουν και τα δικαιώματα των νησιω-
τών». 

Αυτός ο ισχυρισμός, τόνισε, οδηγεί
στην πράξη να μην απεργούν ποτέ οι
ναυτεργάτες αφού όπως σε κάθε
απεργία είναι λογικό κάποιοι να θίγο-
νται. Κατήγγειλε δε όσους υποκριτικά
θυμούνται τους νησιώτες μόνο όταν
απεργούν οι ναυτεργάτες και όχι όταν
αυτοί εγκαταλείπονται στο έλεος από
τους εφοπλιστές, που δε δρομολογούν
πλοία, και τόνισε ότι ήδη σημειώνονται
βήματα συμπαράστασης των αγροτών
με τους ναυτεργάτες.

Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο τό-
νισε ότι αυτό είναι κομμένο και ραμ-
μένο στα μέτρα των εφοπλιστών και
προωθείται από μια κυβέρνηση που
έχει ως στρατηγική την ενίσχυση των
κερδών των καπιταλιστών. Είναι χαρα-
κτηριστικό, είπε, ότι καταργούνται οι
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας  στο
κατώτερο προσωπικό των ποντοπό-
ρων και στα σκάφη αναψυχής, ανοίγο-
ντας έτσι το δρόμο για κατάργηση των
συμβάσεων για όλους τους εργαζόμε-
νους.

Συγχαρητήρια στην
κυβέρνηση από το ΣΥΡΙΖΑ

Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ ο Θ. Δρί-
τσας εξέφρασε την ικανοποίηση
του κόμματος για την ωριμότερη
σκέψη να μη δεχτεί η κυβέρνηση
την τροπολογία για το «πλοίο
ασφαλείας». 

Έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ προσέφερε
ακόμα μια φορά άλλοθι στην κυ-
βέρνηση να εμφανιστεί ότι δήθεν
ταλαντεύεται αν θα χτυπήσει τα
δικαιώματα της εργατικής τάξης. 

Μάλιστα, ειδικά όσον αφορά
στο δικαίωμα της απεργίας, η κυ-
βέρνηση έχει ξεκινήσει εδώ και
μήνες νέες μεθοδεύσεις υπονό-
μευσης, συζητώντας ακόμα και

συνολικά αναμόρφωση του εργατικού
δικαίου. Μεθοδεύσεις στις οποίες ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ έσπευσε να προσφέρει κάλυψη,
αφού διά του κοινοβουλευτικού του εκ-
προσώπου Δ. Παπαδημούλη δήλωσε
ανοιχτός σε έναν «κοινωνικό διάλογο». 

Αντίστοιχη θέση εξέφρασε και ο εκ-
πρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλή-

νων, Ν. Μαριάς, ενώ για τη Χρυσή

Αυγή που υμνεί τον φασισμό, το ναζι-
σμό, τον Γ’ ελληνικό πολιτισμό του Με-
ταξά, της χούντας, είναι περιττά τα
σχόλια γιατί καθημερινά δίνει δείγματα
μίσους για το εργατικό κίνημα. 

Με τις ψήφους της τρικομματικής πλειοψηφίας ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ ψηφίστηκε 
16-17 Απρίλη στη Βουλή το φιλοεφοπλιστικό και αντιδραστικό πολυνομοσχέδιο 

«Για την ανασυγκρότηση του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου», 
στο οποίο αντέδρασαν κα με την απεργία της 16ης Απρίλη οι ναυτεργάτες

Δ
είχνοντας το τοπίο που ετοιμάζουν για τους ναυτεργά-

τες, ο υπουργός Ναυτιλίας έσπευσε 26 Απρίλη να επι-

σκεφτεί το κρουαζιερόπλοιο «NORWEGIAN SPIRIT» με

σημαία Μπαχάμες, που κατέπλευσε στο λιμάνι του Πειραιά το

οποίο όπως ανέφερε σε δηλώσεις του «απασχολεί Έλληνες ναυ-

τικούς σε θέσεις - κλειδιά», χωρίς όμως να αναφέρει λέξη για το

αν αυτοί οι Έλληνες ναυτεργάτες έχουν ΣΣΕ και εργασιακά δι-

καιώματα. Πρόκειται για ένα ακόμα πλωτό γκέτο με πληρώ-

ματα «βαβέλ» όπου κυριαρχεί η μαύρη ανασφάλιστη εργασία. 

Ο υπουργός επισήμανε ότι: «Με το νέο νόμο του Υπουργείου

Ναυτιλίας (σ.σ. το γνωστό νομοσχέδιο του ΥΝΑ) η κρουαζιέρα

αποκτά μεγαλύτερη ευελιξία, αφού δίνεται το δικαίωμα επιβί-

βασης και από ενδιάμεσους λιμένες προσέγγισης», που σημαίνει

πρακτικά ότι αυτά τα πλωτά κάτεργα εισβάλλουν πλέον και

στην ακτοπλοΐα, ανοίγοντας το δρόμο για το συντριπτικό χτύ-

πημα των εργασιακών δικαιωμάτων των ναυτεργατών στα

ακτοπλοϊκά πλοία.

Κ Ρ Ο Υ Α Ζ Ι Ε Ρ Ο Π Λ Ο Ι Α
Π Λ Ω Τ Α  Γ Κ Ε Τ Ο  Π Ο Λ Υ Τ Ε Λ Ε Ι Α Σ

Οι εκπρόσωποι των ταξικών ναυ-
τεργατικών σωματείων, ΠΕΜΕΝ,

ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, με παρεμβά-
σεις τους την Πέμπτη 18 Απρίλη στα
πλοία της ΝΕΛ «AQUA JEWEL» και
«AQUA SPIRIT» στο Λαύριο, με συσκέ-
ψεις που έγιναν στις τραπεζαρίες των κα-
ραβιών, εμψύχωσαν τους ναυτεργάτες.
Έδειξαν ότι τα πληρώματα μπορούν να
μετατρέψουν σε κουρελόχαρτα τις ατομι-
κές συμβάσεις ορισμένου χρόνου που
τους «μοίρασε» η ΝΕΛ αξιώνοντας
με απειλές και εκβιασμούς να τις
υπογράψουν για να εξασφαλίσει
φτηνό και ευέλικτο ναυτεργατικό δυ-
ναμικό. Να ανοίξει το δρόμο για την
κατάργηση των ΣΣΕ Ακτοπλοΐας.

Πρόκληση που έρχεται να προ-
στεθεί και στο γεγονός ότι η εταιρεία
έχει τους ναυτεργάτες απλήρωτους
από τον Οκτώβρη να θαλασσοπνί-
γονται. Ενώ σε αρκετούς δεν έχει κα-
ταβάλει το δώρο Χριστουγέννων.

«Αυτοί έχουν κέρδη 
κι εμείς πείνα...»

Στο «AQUA JEWEL» έγινε σύσκεψη
με το πλήρωμα στην τραπεζαρία. Αρκετοί
από τους ναυτεργάτες δεν είχαν υπογρά-
ψει την ατομική σύμβαση αορίστου χρό-
νου. «Πάνε να μας τα πάρουν όλα. Αν
τους αφήσουμε σε λίγο θα ζητάμε τα δι-
καιώματά μας και θα μας πετάνε στη θά-
λασσα. Αυτοί κέρδη και εμείς πείνα»,
ανέφερε ένας καμαρότος. 

Ο γ.γ. της ΠΕΜΕΝ Θανάσης Ευαγ-
γελάκης τόνισε: 

«Οι εφοπλιστές θέλουν να δουλεύ-
ουμε από το πρωί ως το βράδυ και να
παίρνουμε όσα μας δίνουν. Το κεφάλαιο
και οι πολιτικοί τους εκπρόσωποι επιδιώ-
κουν να γυρίσουν τον τροχό της Ιστορίας
127 χρόνια πίσω, όταν οι εργάτες του Σι-
κάγο κατέκτησαν το 8ωρο. Οι αγώνες
είναι μπροστά μας. Δεν υπογράφουμε τις
ατομικές συμβάσεις, θα καταργήσουμε

στην πράξη στο νομοσχέδιο του ΥΝΑ,
συμμετέχουμε αποφασιστικά και μαζικά
στην απεργία της 1ης Μάη».

Στη σύσκεψη συμμετείχε και ο πρόε-
δρος του Εργατικού Κέντρου Λαυρίου
Βάλσαμος Συρίγος, ο οποίος μιλώντας
στους ναυτεργάτες σημείωσε: «Εσείς
μπορείτε να καθορίσετε τις εξελίξεις. Να
μη δεχτείτε να υπογράψετε τις συμβάσεις
και να μπείτε στο καράβι με σκυμμένο το
κεφάλι. Δεν είστε μόνοι σας. Είμαστε και

οι εργάτες της στεριάς εδώ. Αυτή είναι η
ελπίδα μας, η ταξική ενότητα των εργα-
τών, η κοινωνική μας συμμαχία με τους
φτωχούς αγρότες, μικροεπαγγελματίες».

«Δεν υπέγραψα γιατί 
σκέφτομαι τα παιδιά μου»!

Ανάλογα στιγμιότυπα εκτυλίχθηκαν στο
«AQUA SPIRIT». «Είμαι από αυτούς που
δεν υπέγραψαν γιατί σκέφτομαι τα παιδιά
μου», ανέφερε ένας ναύτης. 
Ο πρόεδρος του ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ  Θωμάς
Παππάς σημείωσε: 
«Η πλούσια πείρα των αγώνων μας, έχει
δείξει ότι με τη συσπείρωση των δυνά-
μεών μας, με οργάνωση και αγώνα
έχουμε και αποτελέσματα. Έτσι έχουμε
επιβάλει και την καταβολή των δεδουλευ-
μένων σε μια σειρά πλοίων στο λιμάνι του
Πειραιά. Μη φοβάστε συνάδελφοι».

«Αν μέχρι σήμερα που μιλάμε έχουμε ναυτεργάτες με συγκροτημένα

δικαιώματα στα ακτοπλοϊκά καράβια και δεν έχει εφαρμοστεί ο κανονι-

σμός 3577/92 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μας θέλει χωρίς δικαιώ-

ματα και χωρίς συνδικαλιστική εκπροσώπηση, για τα κέρδη των

εφοπλιστών, οφείλεται στους οργανωμένους αγώνες μας. Έτσι θα πε-

τάξουμε στη θάλασσα και τις ατομικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου». 

Παρεμβάσεις ΠΕΜΕΝ-ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ-ΠΕΕΜΑΓΕΝ στο Λαύριο

Οι ναυτεργάτες να πετάξουν στη θάλασσα τις ατομικές συμβάσεις

Με την είσοδο του 1943, οι Έλληνες, εκτός από

την πείνα και την καταπίεση, αντιμετώπιζαν

και τον κίνδυνο της πολιτικής επιστράτευσης, παρά τις

διαψεύσεις από τις γερμανικές αρχές κατοχής...

Στις 23 Φεβρουαρίου 1943 δημοσιεύεται στην εφη-

μερίδα «Γερμανικά Νέα» η διαταγή του στρατηγού

Σπάιντελ για την πολιτική επιστράτευση των Ελλήνων.

Οι κατοχικές δυνάμει σκόπευαν να στείλουν κόσμο στη

Γερμανία και ανά τη Μεσόγειο για να δουλέψει σε κα-

ταναγκαστικά έργα. Το ίδιο βράδυ ο κατοχικός πρωθυ-

πουργός Λογοθετόπουλος και ο υπουργός Εργασίας

Καλύβας (παλιός συνδικαλιστής και σοσιαλιστής, που

εκτελέστηκε στις αρχές του 1944 από την ΟΠΛΑ),

έσπευσαν να δημοσιεύσουν στην Εφημερίδα της Κυ-

βερνήσεως σχετικό διάταγμα με τίτλο «Περί υποχρεω-

τικής εργασίας του αστικού πληθυσμού της Ελλάδος».

Η αντίδραση των δοκιμαζόμενων Ελλήνων υπήρξε

ακαριαία. Την επόμενη μέρα (24 Φεβρουαρίου χιλιάδες

άνθρωποι ξεχύνονται στους δρόμους της Αθήνας για να

βροντοφωνάξουν «Κάτω η επιστράτευση» και να ψάλ-

λουν τον Εθνικό Ύμνο. Μία ομάδα διασπά τον αστυνο-

μικό κλοιό και καταστρέφει το γραφείο του κατοχικού

πρωθυπουργού Λογοθετόπουλου στη Βουλή. Μία άλλη,

αφού υπερφαλαγγίζει τους ιταλούς καραμπινιέρους,

πυρπολεί το Υπουργείο Εργασίας (Μπουμπουλίνας και

Τοσίτσα), όπου είχε γίνει ο σχεδιασμός για την επι-

στράτευση. Κατά τις συγκρούσεις, 3 διαδηλωτές σκο-

τώνονται και 30 τραυματίζονται..

Τις επόμενες μέρες  τηλεφωνητές, δημόσιοι υπάλ-

ληλοι και μαθητές κατεβαίνουν στους δρόμους. Η αντί-

δραση κατά της επιστράτευσης φουντώνει. Η κηδεία

του εθνικού ποιητή Κωστή Παλαμά στις 28 Φεβρουα-

ρίου μετατρέπεται σε αντικατοχική διαδήλωση. 

Προ της ογκούμενης λαϊκής αντίδρασης, οι κατα-

κτητές αναγκάζονται να ακυρώσουν την πολιτική επι-

στράτευση στις 10 Μαρτίου. Πρόκειται για μεγαλειώδη

στιγμή της Εθνικής Αντίστασης, ένα ανεπανάληπτο γε-

γονός σε πανευρωπαϊκή κλίμακα. Η ματαίωση της πο-

λιτικής επιστράτευσης ήταν και η τελευταία πολιτική

πράξη της δεύτερης κατοχικής κυβέρνησης. Ο Λογοθε-

τόπουλος αντικαταστάθηκε ως ανεπαρκής από τους

Γερμανούς με τον Ράλλη τον Απρίλιο του 1943.

Η Πολιτική Επιστράτευση 

από τις φασιστικές δυνάμεις 

κατοχής δεν πέρασε το 1943 Στην ιδιωτικοποίηση και υποβάθμιση της
Ναυτικής Εκπαίδευσης, που συνδέεται με

τις ανατροπές στα εργασιακά δικαιώματα αντι-
δρούν οι σπουδαστές της ΑΕΝ Ασπροπύργου.
Με πρωτοβουλία της παράταξης Αγωνιστική
Ενότητα (ΑΓ.ΕΝ.) Πλοιάρχων-Μηχανικών έγινε
συλλογή υπογραφών για διεξαγωγή Γενικής Συ-
νέλευσης, μοιράστηκαν ανακοινώσεις και έγιναν
ενημερώσεις στα τμήματα σε σχέση με το χαρα-
κτήρα των αντιδραστικών μεταρρυθμίσεων. 

Απέναντι στην οργάνωση των σπουδαστών
και σε ρόλο υπεράσπισης της κυβέρνησης και
των εφοπλιστών βρέθηκε για άλλη μια φορά το
Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.  Έκαναν τα
πάντα για να μην πραγματοποιηθεί γενική συνέ-
λευση για συμμετοχή του συλλόγου στην απερ-
γία των ναυτεργατών στις 16 Απρίλη, όπως είχαν
κάνει και σε προηγούμενες.  Δεν θέλουν να εκ-
φραστεί ο συντονισμός με τα ναυτεργατικά σω-
ματεία, τους σπουδαστές του ΚΕΣΕΝ μαζί με
άλλα σωματεία και  φορείς  που είχαν πάρει αγω-
νιστικές αποφάσεις.

Στις 24 Απρίλη, αντιπροσωπεία της ΠΕΜΕΝ,
συζήτησε με σπουδαστές και σπουδάστριες της
ΑΕΝ, μπροστά στην απεργία της 1ης Μάη.

Ο Σ. Τσιμπόγλου, πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ,
μιλώντας στους σπουδαστές, υπογράμμισε πως
η ΠΕΜΕΝ πήρε την πρωτοβουλία αυτή, κόντρα
στο κλίμα τρομοκρατίας και απαξίωσης κάθε ερ-
γατικής και λαϊκής κατάκτησης που καλλιεργείται
και μέσα στη σχολή, έτσι ώστε να μεταφερθεί το
μήνυμα της Πρωτομαγιάς και των εργατικών
αγώνων. Αναφέρθηκε αναλυτικά στην επίθεση
της κυβέρνησης και του υπουργείου στα συ-
γκροτημένα δικαιώματα των ναυτεργατών και
στην ιδιωτικοποίηση της ναυτικής εκπαίδευσης.
Κάλεσε τους σπουδαστές να σκεφτούν πως τα
αλλεπάλληλα αντιλαϊκά μέτρα γυρίζουν τον τροχό
της ιστορίας εκατοντάδες χρόνια πίσω και τόνισε
πως το ζητούμενο είναι η συγκέντρωση δυνά-
μεων στην κατεύθυνση της διεκδίκησης των σύγ-
χρονων εργατικών και λαϊκών δικαιωμάτων.

Στο ρόλο που παίζουν οι δυνάμεις που σή-
μερα κυριαρχούν στο Διοικητικό Συμβούλιο του
συλλόγου των σπουδαστών αναφέρθηκε η πα-
ράταξη «Αγωνιστική Ενότητα»: Είναι άφαντοι
όσον αφορά τα προβλήματα αλλά εμφανίζονται
στη σχολή για να θέσουν εμπόδια στην επαφή
των σπουδαστών με το σωματείο. Δεν έχουν κα-
λέσει εκλογοαπολογιστική συνέλευση ούτε έχουν
ορίσει, όπως θα έπρεπε, την ημερομηνία των
εκλογών. Τέλος, υπογραμμίστηκε πως το ζητού-
μενο δεν είναι μόνο η ανάδειξη αγωνιστών σπου-
δαστών στο Δ,Σ. αλλά και η συμμετοχή όλων των
σπουδαστών στην πάλη ενάντια στα αντιλαϊκά
μέτρα της κυβέρνησης, της Ε.Ε.

Συνεχίζει να κάνει τον «κινέζο» το Διοικη-
τικό Συμβούλιο του Συλλόγου! Άφαντοι

από τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουμε στη σχολή, τη στιγμή που πάει για ψήφιση
στην ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του
Υπουργείου με τίτλο «Ανασυγκρότηση του ΥΝΑ
και άλλες διατάξεις», που σαρώνει εργασιακά δι-
καιώματα και ναυτική εκπαίδευση.

Υπερασπίζονται με πάθος τα συμφέροντα
των εφοπλιστών! Έκαναν τα πάντα για να μην
πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση για συμμε-
τοχή του συλλόγου στην προειδοποιητική απερ-
γία των ναυτεργατών στις 3 Απρίλη.  Για να μην
εκφραστεί ο συντονισμός με τα ναυτεργατικά σω-
ματεία, τους σπουδαστές του ΚΕΣΕΝ των Μη-
χανικών και των Πλοιάρχων, τους Υπάλληλους
του Υπουργείου Ναυτιλίας, τα Εργατικά Κέντρα
και  τους διάφορους φορείς των νησιών που
είχαν πάρει αγωνιστικές αποφάσεις. 

Την ώρα που συζητιώταν στην Βουλή το
αντιναυτεργατικό - αντεκπαιδευτικό νομοσχέδιο
και τα ναυτεργατικά σωματεία είχαν εξαγγείλει 24
ωρη απεργία, αυτοί αντί για συνέλευση διοργά-
νωναν «εκδήλωση με φοροτεχνικούς»! Εντάξει,
δε διαφωνούμε, όλοι πρέπει να ξέρουμε να συ-
μπληρώνουμε φορολογική δήλωση…, αλλά δια-
φωνούμε σίγουρα με τα άγρια φοροχαράτσια!     

Πρέπει, όμως, να αναρωτηθεί κανείς: Με
αυτά τα «τσαλιμάκια» θα σωθούν οι χιλιάδες
άνεργοι ναυτεργάτες; Οι εκατοντάδες σπουδα-
στές που δεν βρήκαν μπάρκο και κατάφεραν
έστω και προσωρινά μετά από κινητοποιήσεις
μαζί με τα ταξικά σωματεία  να πετύχουν τη συ-
νέχιση των σπουδών τους; Οι νησιώτες που δε
μπορούν να μετακινηθούν επειδή δε «συμφέρει»
τους εφοπλιστές; Τί θα γίνει με τις Ακαδημίες που
μαραζώνουν ενώ τα εργαστήρια βρίσκονται υπό
διάλυση, δεν υπάρχει σίτιση, στέγαση ούτε καν
πάσο για τις μεταφορές;    

Είναι ώρα να βγουν σημαντικά συμπερά-
σματα: Τι αγώνας χρειάζεται και σε ποια κατεύ-
θυνση. Με ποιον πρέπει να πάμε και ποιον να
αφήσουμε. 
● Συνεχίζουμε τη Συλλογή υπογραφών για τη διε-
ξαγωγή γενικής συνέλευσης!

● Συμμετείχαμε στην απεργία στις 16 Απρίλη

μαζί με τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία

ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ - ΠΕΠΡΝ

- ΠΕΣ/ΝΑΤ.

● Συμμετέχουμε στην απεργία της 1ης Μάη.

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 1Η ΜΑΗ ΣΤΙΣ 10:30, 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Στη μάχη και οι σπουδαστές των ΑΕΝ Ασπροπύργου

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ. 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΜΗΤΣΟΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΣΥΡΙΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΝΤΟΡΟΒΑΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΛΕΜΟΝΟΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΡΟΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΒΕΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΑΛΕΤΖΗ ΣΕΝΟΛ

ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΔΕΚΑΒΑΛΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΤΟΥΡΛΕΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.

ΤΣΙΓΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΙΚΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΜΙΧΑΛΙΑΔΗΣ IΩΑΝΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΞΥΛΑΡΔΙΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΝΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΨΗΜΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΝΙΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

ΚΟΥΡΟΥΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΣΟΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΠΕΜΑΓΕΝ

Ψήφισαν 294, Έγκυρα 291, Λευκά 3

«Δημοκρατική Ενότητα Μαγείρων Ε.Ν.»

Naftergatiki_Σχέδιο 1  08/05/2013  11:17 ΠΜ  Page 3



ΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΝ4 Απρίλης 2013

ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ 
ΤΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ 
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝ 

10 ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ ΤΩΝ 
ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΘΑΣΟΥ

Εκτός από το επαίσχυντο μέτρο της
πολιτικής επιστράτευσης, που

επέβαλαν για 4η φορά στα τελευταία 10
χρόνια οι κυβερνήσεις της ΝΔ και του
ΠΑΣΟΚ, στην υπηρεσία του εφοπλιστικού
κεφαλαίου -παράλληλα με τους κρατικούς
και παρακρατικούς μηχανισμούς- λει-
τουργεί όλο πιο απροκάλυπτα και η
αστική δικαιοσύνη.

Για το σκοπό αυτό το Μονομελές
Πλημμελειοδικείο Θάσου, τη Δευτέρα 22
Απρίλη, καταδίκασε σε ένα μήνα φυλά-
κιση με ένα χρόνο αναστολή  10 από τους
12 ναυτεργάτες, μετά από μήνυση που
κατέθεσε ο πλοιοκτήτης Μητσόπουλος σε
συνεργασία με τις λιμενικές αρχές, για
δήθεν παρακώλυση συγκοινωνιών. Οι
ναυτεργάτες δικάστηκαν γιατί στις 7 Δε-
κέμβρη του 2009 πραγματοποίησαν κινη-
τοποίηση - στάση εργασίας, απαιτώντας
την επαναπρόσληψη απολυμένου συνα-
δέλφου τους,. Αποτέλεσμα αυτής της κι-
νητοποίησης ήταν να επαναπροσληφθεί
ο απολυμένος ναυτεργάτης.

Το δικαστήριο αποδέχθηκε τους ισχυ-
ρισμούς της εργοδοσίας που βάφτισε πα-
ρακώλυση των συγκοινωνιών την
ολιγόλεπτη καθυστέρηση στη φόρτωση
και αναχώρηση του πλοίου, καθώς εκείνη
την ώρα βρίσκονταν σε εξέλιξη οι δια-
πραγματεύσεις με την εργοδοσία για την
επαναπρόσληψη του απολυμένου ναυ-
τεργάτη. 

Μάρτυρες κατηγορίας ήταν η ιδιοκτή-
τρια εταιρεία, ο καπετάνιος του πλοίου, ο
οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, στο
παρελθόν έχει καταδικαστεί για τυχοδιω-
κτικές ενέργειες στη διάρκεια άλλης απερ-
γίας, καθώς και μια διοικητική υπάλληλος
της εταιρείας.

ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ 
ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟ ΚΚΕ

Στη δίκη παραβρέθηκε και η βουλευ-
τής του ΚΚΕ Ελένη Γερασιμίδου, η
οποία καταθέτοντας ως μάρτυρας υπερά-
σπισης σημείωσε ότι δεν υπάρχει αδί-
κημα. Στο πλαίσιο της κινητοποίησής τους
διαπραγματεύθηκαν και τελικά κέρδισαν
την επαναπρόσληψη του συναδέλφου
τους. Γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η
απεργία είναι δύναμη και όπλο στα χέρια
των εργαζομένων. Δεν μπορεί λοιπόν να
ποινικοποιείται και να τιμωρείται η συνδι-
καλιστική δράση και το δικαίωμα των ερ-
γαζομένων να υπερασπίζονται τη δουλειά
τους και τα εργασιακά τους δικαιώματα με
απεργίες και στάσεις εργασίας.

Από το πρωί, ναυτεργάτες και άλλοι
εργαζόμενοι, αγρότες, μικροί και αυτοα-
πασχολούμενοι ΕΒΕ συμμετείχαν στη συ-
γκέντρωση συμπαράστασης που
οργάνωσε η Λαϊκή Επιτροπή
Θάσου έξω από τα δικαστήρια και κατήγ-
γειλαν την προσπάθεια των εργοδοτών
να τρομοκρατήσουν τους εργαζόμενους
με τη βιομηχανία ποινικών και αστικών
διώξεων που εξαπολύουν ενάντια στο
συνδικάτο των ναυτεργατών. 

Με τα συνθήματά του ο εργαζόμενος
λαός διαδήλωνε ότι «Η τρομοκρατία δεν
θα περάσει, του λαού η πάλη θα την σπά-
σει» και κατήγγειλε «Στα δικαστήρια σέρ-
νετε εργάτες και στους εφοπλιστές κάνετε
τις πλάτες». Ταυτόχρονα απαιτούσε να
σταματήσει κάθε δίωξη σε βάρος των
ναυτεργατών και κάθε προσπάθεια ποινι-
κοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης,
να μην περάσει η κατάργηση των εργατι-
κών δικαιωμάτων των ναυτεργατών,
καθώς και ασφαλείς και φθηνές ακτοπλοϊ-
κές συγκοινωνίες.

«ΔΙΚΤΥΟ ATLAS» ΤΗΣ ΕΕ 
Άσκηση καταστολής, με 
στόχο τον «εχθρό λαό»

Κολοσσιαία «αντιτρομοκρατική» άσκηση
σε μια σειρά κράτη - μέλη της ΕΕ, με ει-

δικές δυνάμεις της αστυνομίας, μεταφερόμενες
από τις 27 χώρες - μέλη της, ετοιμάζουν οι ευ-
ρωενωσιακοί, που ενισχύουν το θεσμικό πλαί-
σιο για την προληπτική καταστολή του λαϊκού
κινήματος, με πρόσχημα την καταπολέμηση της
«τρομοκρατίας». Στο πλαίσιο των προετοιμα-
σιών για την «πανευρωπαϊκή αντιτρομοκρατική
άσκηση», υπό την εποπτεία του «Δικτύου

Atlas», ο λεγόμενος Συντονιστής Αντιτρομο-
κρατικής Δράσης της ΕΕ, Gilles de Kerchove,

δήλωσε μεταξύ άλλων: 
«Η πρωτοβουλία αυτή είναι η μεγαλύτερη

αντιτρομοκρατική άσκηση προσομοίωσης που

έχει λάβει χώρα στην Ευρώπη και διεξάγεται

από τις ειδικές μονάδες επέμβασης των διαφό-

ρων κρατών - μελών. Η άσκηση αποτελείται

από ταυτόχρονη προσομοίωση τρομοκρατικών

επιθέσεων σε κτίρια και διάφορες υπηρεσίες με-

ταφορών (τρένα, λεωφορεία, πλοία) σε εννέα

ευρωπαϊκές χώρες (Σουηδία, Ιρλανδία, Λετονία,

Ισπανία, Βέλγιο, Ιταλία, Αυστρία, Σλοβακία και

Ρουμανία). Θα παρθεί ένας μεγάλος αριθμός

ομήρων με τις επιθέσεις και θα προβούν κοινές

δραστηριότητες διάσωσης (...)».

Προκειμένου, μάλιστα, να μη μείνει καμιά
αμφιβολία για το πού στοχεύουν ασκήσεις
όπως αυτή που περιγράφει πιο πάνω, ο εκ-
πρόσωπος του Atlas πρόσθεσε: «Στην Ευρώπη

συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε σοβαρή τρο-

μοκρατική απειλή. Εξακολουθεί να είναι ουσιώ-

δης η ενίσχυση των άμεσων δομών απάντησής

μας, όπως είναι π.χ. οι ειδικές δυνάμεις».

Το «Δίκτυο Atlas» είναι μια ένωση που απο-
τελείται από τις ειδικές αστυνομικές μονάδες
των 27 κρατών - μελών της ΕΕ «για την κατα-

πολέμηση της τρομοκρατίας και των ποινικών

πράξεων».

Η ορολογία που επιλέγεται δεν είναι καθό-
λου τυχαία, αφού το αστικό δίκαιο μπορεί να χα-
ρακτηρίσει «ποινική πράξη» οτιδήποτε
σχετίζεται με τη δράση του εργατικού - λαϊκού
κινήματος και να το συνδέσει έτσι με την τρο-
μοκρατία. «Παράνομη» πράξη είναι, για παρά-
δειγμα, η συμβολική κατάληψη ενός
υπουργείου, ακόμα και μια απεργία, όταν τα
αστικά δικαστήρια την κρίνουν ως τέτοια. 

Ως «κατάσταση κρίσης» περιγράφεται «κάθε

κατάσταση κατά την οποία οι αρμόδιες αρχές

ενός κράτους - μέλους έχουν βάσιμους λό-

γους να πιστεύουν ότι υφίσταται ποινικό αδί-

κημα που συνιστά σοβαρή άμεση υλική απειλή

κατά προσώπων, ιδιοκτησίας, υποδομών ή ορ-

γανισμών του εν λόγω κράτους - μέλους». 

Δηλαδή, για την ενεργοποίηση όλου αυτού
του δικτύου καταστολής με δυνάμεις μεταφερό-
μενες από χώρα σε χώρα, αρκεί μιαν εκτίμηση
του αστικού κράτους ότι απειλούνται για παρά-
δειγμα οι εγκαταστάσεις του όποιου επιχειρη-
ματικού ομίλου. Αλλά από το λαϊκό κίνημα,
τέτοιοι κίνδυνοι δεν υφίστανται. Προκειμένου
όμως να «εκτιμηθεί» μια απειλή, δουλεύουν και
οι προβοκάτσιες...

Ηκύρωση από την τρικομματική κυ-
βέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ,

στη Βουλή την Τρίτη 17 Απρίλη, του μνη-
μονίου ναυτιλιακού ενδιαφέροντος με την
Κίνα, εντάσσεται στη λογική για ειδικές οι-
κονομικές ζώνες και επιχειρηματικές συμ-
φωνίες τύπου COSCO, που ουσιαστικά
εντείνει την εκμετάλλευση της εργατικής
δύναμης και ωθεί στην εξαθλίωση τους
εργαζόμενους και το λαό. Αφού οικοδο-
μείται στα αποκαΐδια ακόμα και των πιο
στοιχειωδών δικαιωμάτων του.

Το ΚΚΕ καταψήφισε στη Βουλή την
«Κύρωση Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ
Ελλάδας και Κίνας, για συνεργασία στις
ναυτιλιακές μεταφορές και τεχνολογίες».

Η βουλευτής του ΚΚΕ, Διαμάντω Μα-
νωλάκου, αιτιολογώντας την αρνητική
ψήφο του Κομμουνιστικού Κόμματος, επι-
σήμανε ότι «το καταψηφίζουμε, αν και γε-
νικά είμαστε υπέρ των εμπορικών,
διακρατικών σχέσεων, που αμοιβαία
ωφελούν τους εργαζόμενους και βελτιώ-
νουν το επίπεδο ζωής τους, όμως εδώ
δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο».

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΤΡΙΒΗΣ 

εργασιακών δικαιωμάτων

Το Υπουργείο Ναυτιλίας με απόφαση
εξαιρεί από την εγκύκλιο για  την κατα-

βολή του επιδόματος, τους ναυτεργάτες που
φοιτούν στο ΚΕΣΕΝ, στο Ειδικό Τμήμα Γ’ Μη-
χανικών στον Ασπρόπυργο και στη Σχολή Θα-
λαμηπόλων στους οποίους μέχρι και το 2012
καταβαλλόταν κανονικά.

Αυτή η αντιλαϊκή πολιτική του κεφαλαίου και
των εκπροσώπων του έχει δημιουργήσει τις
στρατιές των ανέργων χωρίς κοινωνικοασφα-
λιστική προστασία για όλους, ελάχιστοι έχουν
το δικαίωμα με βάση τις προϋποθέσεις να πά-
ρουν ακόμα και το πενιχρό δώρο του Πάσχα
των 235 ΕΥΡΩ για άγαμους και 300 ΕΥΡΩ για
έγγαμους.

Καταγγέλλουμε την απόφαση του Υπουρ-
γείου Ναυτιλίας για τον αποκλεισμό των ναυ-
τεργατών του ΚΕΣΕΝ, στο Ειδικό Τμήμα Γ’
Μηχανικών στον Ασπρόπυργο και της Σχολής
Θαλαμηπόλων από το δώρο του Πάσχα.

Καλούμε τους ναυτεργάτες, τους εργαζόμε-
νους να ακυρώσουμε στην πράξη με τους αγώ-
νες μας τα αντεργατικά μέτρα του
Πολυνομοσχεδίου για την «Ανασυγκρότηση
του ΥΝΑ» που ψηφίστηκε στη Βουλή.

Προετοιμάζουμε με συσκέψεις, πολύμορ-
φες πρωτοβουλίες, σε κάθε χώρο δουλειάς,
στις Σχολές, την Απεργία για την 1η Μάη.

Οι εξεγέρσεις των εργατών του Σικάγο μας
δείχνουν το δρόμο, με οργάνωση – συσπεί-
ρωση δυνάμεων να απαντήσουμε με ακόμα
πιο αποφασιστικούς, μαζικούς αγώνες για την
υπεράσπιση των συμφερόντων της εργατικής
λαϊκής οικογένειας.

Οι Διοικήσεις των Ενώσεων
ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ

ΑΝΤΙΛΑΪΚΟ ΨΑΛΙΔΙ  

στο  επ ιδομα εορτών 

γ ια  τους  σπουδαστές

Ηεγκληματική ένοπλη επί-
θεση κατά των μετανα-

στών εργατών γης στη
Μανωλάδα δεν είναι ένα «περι-
στατικό», ούτε τυχαίο, ούτε απο-
τελεί «εξαίρεση» σε μια κατά τ'
άλλα ανεκτή πραγματικότητα,
όπως επιχειρείται να παρουσια-
στεί από κυβερνητικούς υπεύθυ-
νους και ορισμένους
«επιτήδειους» στα μέσα μαζικής
παραπληροφόρησης. Πίσω, από
προσπάθειες να ερμηνευθεί το
γεγονός της εγκληματικής επίθε-
σης, ως «ακραίο», μεμονωμένη
συμπεριφορά του συγκεκριμένου
εργοδότη, ή μια πράξη που κά-
ποιοι ξεπέρασαν τα «όρια», επι-
χειρείται να αποκρυφτούν οι
βαθύτερες αιτίες που γεννούν και
με μαθηματική ακρίβεια οδηγούν
-και θα συνεχίσουν να οδηγούν-
σε τέτοια και ανάλογα γεγονότα.

Η εργοδοτική προκλητικότητα
των καπιταλιστών γης - αγροτική
επιχείρηση με 200 τουλάχιστον
εργάτες ήταν η συγκεκριμένη -
που έφτασε μέχρι την ανοιχτή
ένοπλη επίθεση έχει αιτίες. Είναι
η χρόνια ανοχή αστικού κράτους
και κυβερνήσεων, απέναντι στην
πιο σκληρή εκμετάλλευση χιλιά-
δων εργατών, κυρίως μετανα-
στών όχι μόνο στη Μανωλάδα,
αλλά σε ολόκληρη την επικρά-
τεια. Είναι η συγκάλυψη κάθε
εγκλήματος και κάθε παράνομης,
με τους αστικούς νόμους, συμπε-
ριφοράς εκ μέρους της εργοδο-
σίας σε βάρος των εργαζομένων. 

Στρατηγική επιλογή τους είναι

η εξυπηρέτηση - με κάθε τίμημα -
της καπιταλιστικής κερδοφορίας
και ανταγωνιστικότητας. Την
ανταγωνιστικότητα αυτή πλήρω-
σαν οι μετανάστες εργάτες στη
Μανωλάδα. Την επιδίωξη για
όσο γίνεται μεγαλύτερη κερδοφο-
ρία πληρώνει το 1,5 εκατομμύριο
άνεργοι, Έλληνες και μετανά-
στες. 

Στον ίδιο βωμό θυσιάζονται οι
εκατοντάδες χιλιάδες απλήρωτοι
και κακοπληρωμένοι εργαζόμε-
νοι, οι χιλιάδες ανασφάλιστοι, οι
δεκάδες νεκροί εργάτες κάθε
χρόνο και οι εκατοντάδες σακα-
τεμένοι στα γκέτο της εργοδο-
σίας. 

Τα κέρδη τους στάζουν αίμα.
Τα κέρδη των λίγων, σημαίνουν
σκληρή εκμετάλλευση, δυστυχία,
απλήρωτο ιδρώτα και πόνο για
εκατομμύρια εργαζόμενους. 

Γιατί αυτός είναι ο καπιταλι-
σμός. Και όποιος επαγγέλλεται
δήθεν έναν άλλο καπιταλισμό,
«με τον άνθρωπο πάνω από τα
κέρδη», δεν κάνει τίποτα άλλο
παρά να δίνει άλλοθι στη διαιώ-
νιση της εκμετάλλευσης.

Η επίθεση στη Μανωλάδα
δεν είναι «εικόνα» από το παρελ-
θόν, δεν είναι μια «εκτροπή» του
παρόντος. Είναι η πρόγευση από
τις περίφημες «Ειδικές Οικονομι-
κές Ζώνες» που σχεδιάζουν.
Είναι η καπιταλιστική Ελλάδα
στην οποία θα 'χει θέση μόνο για
εργάτες-σκλάβους όπως και οι
μετανάστες της Μανωλάδας.

«Θα σας παράσχω το παν
(...) Έλθετε προς ημάς και
πέστε μας τι θέλετε. Εκ προοι-
μίου σας βεβαιώ, ότι η κυβέρ-
νησις θα σας το δώσει».

Αποκαλυπτικά τα λόγια που
είχε πει, στις 19/3/1968, ο ίδιος ο
δικτάτορας Παπαδόπουλος,  δια-
βεβαιώνοντας τους εφοπλιστές
ότι έκανε αυτό ακριβώς που συ-
νέφερε  τους μεγαλοκαρχαρίες
της εποχής. 

Η στρατιωτική δικτατορία
της 21ης Απριλίου 1967, που
είχε τη στήριξη των ΗΠΑ και της
αστικής τάξης στην Ελλάδα,
μπόρεσε να επιβληθεί, γιατί δε
βρήκε απέναντί της ένα λαό ορ-
γανωμένο, αποφασισμένο να
υπερασπιστεί τα δικαιώματά
του, αξιοποιώντας και τις οξυμέ-
νες αντιθέσεις του αστικού πολι-
τικού συστήματος. Αντίθετα, η
πραγματική δύναμη του λαού
ήταν υπονομευμένη από αυταπά-
τες, από την αναμονή των εκλο-
γών που δήθεν θα έδιναν λύση
σε χρονίζοντα λαϊκά προβλή-
ματα.

Παρά το αρχικό «μούδια-
σμα» του λαού, το κίνημα ενά-
ντια στη δικτατορία αναπτύχθηκε
με την τεράστια συμβολή των
κομμουνιστών και άλλων αγωνι-
στών, με τη δράση των παράνο-
μων Οργανώσεων του ΚΚΕ και
της ΚΝΕ, τη δράση της ΕΑ-
ΣΚΕΝ των ναυτεργατών κ.α.

«Βλέπουμε στον προϋπολο-

γισμό που λέτε ότι από φορολό-

γηση των πλοίων υπό ελληνική

σημαία θα αποκομίσουμε 80

εκατ. ευρώ... ε το πιο εύκολο

που θα κάνουν οι Έλληνες πλοι-

οκτήτες είναι να αλλάξουν τη

σημαία για να γλιτώσουν τα

λεφτά, αντί να βρεθεί μια χρυσή

τομή κι από δυο τρεις Έλληνες

που είναι μάξιμουμ σε κάθε

πλήρωμα, ο καπετάνιος και ο

πρώτος μηχανικός, να δοθούν

κίνητρα για να είναι και οι υπό-

λοιποι ναύτες Έλληνες».
Αποκαλυπτικά, επίσης, τα

λόγια και οι πράξεις της Χρυσής
Αυγής, της οποίας η λατρεία για
τη δικτατορία και το ναζισμό επι-
βεβαιώνει ότι είναι ακραία φωνή
του κεφαλαίου, σιδερένια γροθιά
του συστήματος.

Αυτό κάνει και η συγκυβέρ-
νηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ
με το πρόγραμμα «ΝΕΑΡΧΟΣ»
της ΕΕ, που στέλνει τους ναυ-
τεργάτες σκλάβους στα καράβια
των εφοπλιστών.

Οι αντιμνημονιακές κορόνες
της Χρυσής Αυγής είναι ψεύτι-
κες, γίνονται για να αποπροσα-
νατολίζει και να εγκλωβίζει
λαϊκές δυνάμεις στα ναζιστικά
δίχτυα της. Κανένας εργαζόμε-
νος δεν πρέπει να πέσει στην πα-
γίδα της.

Το φασισμό βαθιά κατάλαβέ τον

δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκισέ τον !

Το σύνθημα αυτό έγινε πράξη απ'
άκρη σ' άκρη της χώρας, καθώς

χιλιάδες εργάτες και εργάτριες νέοι και
νέες, άνεργοι και συνταξιούχοι, αυτοα-
πασχολούμενοι και αγρότες, γυναίκες και
μετανάστες έδωσαν μαζικό και δυ-
ναμικό παρών στις δεκάδες απερ-
γιακές συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ,
της ΠΑΣΕΒΕ, της ΠΑΣΥ, της ΟΓΕ
και του ΜΑΣ, την 1η Μάη, στέλνο-
ντας το μήνυμα: «Εμπρός λαέ μη
σκύβεις το κεφάλι, Συμμαχία Λαϊκή
για κοινωνία άλλη»! 

Χιλιάδες διαμήνυσαν ότι δε θα γί-
νουν οι σκλάβοι του 21ου αιώνα και
ανανέωσαν το . Ξεκαθάρισαν: «Δεν
παραδινόμαστε. Δεν παραδίδουμε
τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας
και τα δικαιώματά μας»! Με την από-
φασή τους αυτή, τραβούν μπροστά,
μέσα στα εργοστάσια και στις επι-
χειρήσεις, οργανώνουν την πάλη και
δίνουν το επόμενο αγωνιστικό ρα-
ντεβού τους στα συλλαλητήρια στις
23 Μάη για τις συλλογικές συμβά-
σεις Εργασίας.

Εργαζόμενοι απ' όλους τους κλά-
δους, απάντησαν στην προσπάθεια
κυβέρνησης και κεφαλαίου να υπο-
νομεύσουν την πρωτομαγιάτικη
απεργία, απάντησαν στην αντεργα-
τική πολιτική της κυβέρνησης.
Πρωτοπόροι εργάτες αγωνιστές
στάθηκαν απέναντι στην εργοδοσία,
τίμησαν με υψωμένες τις γροθιές
τους εργατικούς αγώνες και τους νε-
κρούς της τάξης τους, διεκδίκησαν
τον πλούτο που παράγουν.

Εργατικές - λαϊκές οικογένειες σε
πόλεις και χωριά διαδήλωσαν με τις
κόκκινες σημαίες να ανεμίζουν ψηλά,
με τα πανό και τα συνθήματά τους,
από τα εργοστάσια και τις εργατογει-
τονιές της πόλης, πορεύτηκαν στον
ίδιο δρόμο που έδειξαν εδώ και 127
χρόνια οι εργάτες του Σικάγου. Το
δρόμο που ποτίστηκε με αίμα εργα-
τών, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη
της Γης, στο δρόμο αυτό συνεχίζει
να πορεύεται το ταξικό συνδικαλι-
στικό κίνημα με το ΠΑΜΕ.

Από το βήμα της απεργιακής συγκέ-
ντρωσης του ΠΑΜΕ στην Αθήνα, ο
Γιώργος Πέρρος, μέλος της Εκτελεστι-
κής Γραμματείας, σημείωσε:

«Ξέρουμε ποια είναι η σημερινή κα-
τάσταση. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες αλλά
και τις δικές μας αδύνατες πλευρές.
Ομως ένα πράγμα τονίζουμε και καλούμε
την εργατική τάξη να το συνειδητοποιή-
σει.. Οτι μπορεί να αλλάξει την πορεία
της κατάστασης. Εχει τη δύναμη. Υπάρ-
χουν δυνάμεις που μπορεί να στηριχτεί.
Είναι το ΠΑΜΕ. Δεν υποκλιθήκαμε και
ούτε θα υποκλιθούμε στις δυσκολίες. Δε
θα τις κάνουμε σημαία μας. Οποιοι απο-
δέχονται τη σημερινή κατάσταση καλ-
λιεργούν την απογοήτευση, και το φόβο,
όπως είναι οι ηγεσίες της ΓΣΕΕ και της
ΑΔΕΔΥ, δεν έχουν καμιά σχέση με τα
συμφέροντα της εργατικής τάξης. Συμ-

βάλλουν η εργατική τάξη να χαμηλώνει
το πήχη των απαιτήσεών της, να περνάει
η λογική "αυτή είναι η μοίρα μας, δεν
μπορεί να γίνει αλλιώς, το κεφάλαιο είναι
ισχυρό"... Το θέλουν είτε όχι, είναι η φωνή
των εκμεταλλευτών.

Μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα. Ση-
κώνουμε ψηλά τις σημαίες του αγώνα,
της μάχης, ότι θα ξημερώσει η μέρα
όπου οι εργάτες θα κάνουν το όνειρο
πραγματικότητα, όπου καπετάνιος στο
καράβι θα είναι ο λαός και θα κάνει κου-
μάντο στην οικονομία, θα πάρει στα
χέρια του τα κλειδιά των εργοστασίων,
των λιμανιών, των καραβιών, της ενέρ-
γειας κλπ.

Καλούμε όλα τα σωματεία, όλες τις
δυνάμεις του ΠΑΜΕ, αμέσως μετά το
Πάσχα να ξεκινήσουμε με ευθύνη, αλλά
και καλή οργάνωση: Εργοστάσιο το ερ-
γοστάσιο, επιχείρηση την επιχείρηση,
γραφείο το γραφείο, σωματείο το σωμα-
τείο να συζητήσουμε με ψυχή, με απο-
φασιστικότητα. Να θέσουμε και να
συζητήσουμε τα προβλήματα που όλους
μας βασανίζουν.»

Στον Πειραιά από τα χαράματα δι-
νόταν η μάχη της απεργίας της

Πρωτομαγιάς. Οι μαζικές ομάδες περι-
φρούρησης των ταξικών δυνάμεων ήταν
ήδη στους καταπέλτες των πλοίων, στο
πλευρό των ναυτεργατών που κουρέλια-

σαν ξανά την πολιτική επιστρά-
τευση, αλλά και χώρους δουλειάς
της στεριάς.

Στο εμπορικό πολυκατάστημα
SPRIDER ομάδα του Σωματείου
Εμποροϋπαλλήλων έκανε εξόρ-
μηση για να δώσει κουράγιο τους
εργαζόμενους να αντιμετωπίσουν
το κλίμα τρομοκρατίας. Και ένα
πρώτο βήμα έγινε. Ο προϊστάμενος
άνοιξε τις πόρτες του καταστήματος
κάνοντας νόημα στους εργαζόμε-
νους να περάσουν μέσα. Ωστόσο οι
εργαζόμενοι παρέμεναν στον προ-
αύλιο χώρο του καταστήματος με
τους συνδικαλιστές του σωματείου
τους. 

Τη συγκέντρωση, στην πλατεία
Καραϊσκάκη «άνοιξε» η θεατρική
ομάδα του ΠΑΜΕ με το έργο «Ποιος
φοβάται την Σοφία». Από νεολαίους
εργάτες έγινε παρουσίαση χρονικού
από απεργίες της 1ης Μάη, ενώ
από μουσικό συγκρότημα ακούστη-
καν μελοποιημένοι στίχοι από τον
«Επιτάφιο» του Γιάννη Ρίτσου.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Νίκος

Ξουράφης, επικεφαλής της Γραμ-
ματείας Πειραιά του ΠΑΜΕ και πρό-
εδρος του Εργατικού Κέντρου.

«Η Πρωτομαγιά του 2013 είναι
μέρα ευθύνης για όλους, κάθε εργά-
της, κάθε εργαζόμενος να σκεφτεί
και να βγάλει συμπεράσματα με
βάση τις εξελίξεις, στο εργοστάσιο,
στον κλάδο του γενικότερα. Τώρα
να σταθεί ο ένας δίπλα στον άλλο
και όλοι μαζί δίπλα στους ανέργους,
σε κάθε εργατική – λαϊκή οικογένεια
που βρίσκεται σε απόγνωση» τό-
νισε ο ομιλητής και πρόσθεσε: «Όλοι
για την τάξη μας μαι όλοι μαζί απέ-
ναντι στους μεγάλους καπιταλιστές,
στα μονοπώλια και τις κυβερνήσεις
τους που εκμεταλλεύονται και λη-

στεύουν το λαό. Οι χιλιάδες νεκροί του
διεθνούς προλεταριάτου μας δίνουν τη
δύναμη να συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι
την τελική νίκη. Αυτός είναι δικός μας
δρόμος. Με οργάνωση, ενότητα, τη δική
μας, τη λαϊκή συμμαχία, τραβάμε μπρο-
στά για την ανατροπή, για μια άλλη εξου-
σία, τη λαϊκή εξουσία, τη λαϊκή οικονομία,
μέχρι την κατάργηση της εκμετάλλευσης
ανθρώπου από άνθρωπο».

Με προμετωπίδα το πανό του ΠΑΜΕ,
που έγραφε «Οχι στα σύγχρονα κάτεργα.
Η εξέγερση των εργατών του Σικάγου
δείχνει το δρόμο» οι συγκεντρωμένοι ξε-
κίνησαν γεμάτη παλμό πορεία, που κα-
τέληξε στο μνημείο των 11 νεκρών
εργατών, από τη μεγάλη απεργία του
1923, όπου παρουσιάστηκε το χρονικό
της απεργίας και έγινε κατάθεση στεφα-
νιών.

Κόκκινη Πρωτομαγιά - Πρωτοπόρα Εργατιά! 

Εκτελεστική Γραμματεία του ΠΑΜΕ:

Κανένας νόμος, καμιά κυβέρνηση δεν παρα-

χώρησε ποτέ κανένα δικαίωμα στην τάξη

μας. Στην εργατική τάξη κανείς δε χάρισε τί-

ποτα, διαχρονικά επέβαλε τα δίκια της, με το

δικό της νόμο, το νόμο της ταξικής πάλης,

της οργάνωσης, των δικών της εξεγέρσεων. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ, 

ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ:

Θα θέλαμε να απευθύνουμε κάλεσμα συσπεί-

ρωσης με το ΚΚΕ, για να γίνει πραγματικό-

τητα η διέξοδος από την καπιταλιστική κρίση

προς όφελος του λαού και όχι ξανά προς όφε-

λος των μονοπωλίων, της ΕΕ και του συστή-

ματός τους.

Συλλατήρια 23 Μάη για τις

Συλλογικές Συμβάσεις

Σύνταγμα

Πειραιάς

Τα κέρδη τους στάζουν αίμα
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