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Την οργισµένη αντίδραση των ναυτεργατών προ-
κάλεσε η εισβολή αστυνοµικών στην αίθουσα

συνελεύσεων της ΠΕΜΕΝ κατά την σύσκεψη των
ταξικών σωµατείων την παραµονή της πανελλαδι-
κής απεργίας 23 Φλεβάρη 2011.

Η προκλητική εισβολή της αστυνοµίας σε κτίριο
του σωµατείου, που έγινε µε το πρόσχηµα ότι ήθε-
λαν να πληροφορηθούν αν µετά τη σύσκεψη θα
ακολουθούσε κινητοποίηση (και για τον λόγο αυτό
έστειλαν όχι έναν ούτε 2 αλλά …5 ένστολους αστυ-
νοµικούς! που φυσικά διώχθηκαν αµέσως) αποτε-
λεί συνέχεια του αυταρχισµού και της καταστολής
της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ σε βάρος των ναυτερ-
γατών, η οποία, µέσω των δηλώσεων του ΥΘΥΝΑΛ
Γ. ∆ιαµαντίδη, διαµήνυσε στις 17 Φλεβάρη, ότι δε
θα άρει το επαίσχυντο µέτρο της επιστράτευσης
όσο οι ναυτεργάτες αρνούνται να υπογράψουν Συλ-
λογική Σύµβαση Εργασίας στα µέτρα των εφοπλι-
στικών αξιώσεων και συνεχίζουν να διεκδικούν
αυξήσεις στις συντάξεις και τα επιδόµατα! 

Την απροκάλυπτη αυτή ενέργεια καταστολής
καταγγέλλουν µε δελτίο Τύπου τα σωµατεία
ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ - ΠΕΠΡΕΝ
ΠΕΣ-ΝΑΤ, που συγκροτούν τον ταξικό πόλο στο
ναυτεργατικό κίνηµα και τονίζουν ότι οι δηλώσεις
∆ιαµαντίδη για την διατήρηση της πολιτικής επι-
στράτευσης και οι δραστηριότητες του υπουργού
Προστασίας του Πολίτη Χρ. Παπουτσή να αντιµε-
τωπίζει τους ναυτεργάτες ως εχθρό λαό, είναι
µέρος ενός γενικευµένου σχεδίου της κυβέρνησης
σε βάρος των ναυτεργατών, του εργατικού κινήµα-
τος. 

Στόχος τους είναι να χτυπήσουν, µέσα από την
πολιτική της βίας και τροµοκρατίας, το σύνολο των
δικαιωµάτων και κατακτήσεων της εργατικής τάξης,
των εργαζοµένων, για να αυξήσουν το βαθµό εκµε-
τάλλευσης της εργατικής τάξης προς όφελος των
εφοπλιστών, των κεφαλαιοκρατών συνολικά σε συν-
θήκες µονοπωλιακών ιµπεριαλιστικών ενώσεων και
οξύτατου ανταγωνισµού». 

Την απάντησή τους οι ναυτεργάτες την έδωσαν
αποφασιστικά µε την καθολική συµµετοχή στην 23
Φλεβάρη 2011 στους καταπέλτες των πλοίων, όπου
µε την ασπίδα της ταξικής αλληλεγγύης του ΠΑΜΕ
όπως και στην απεργία 15 του ∆εκέµβρη 2010- τσά-
κισαν την πολιτική επιστράτευση, δίνοντας ώθηση
στην  οργάνωση δυνάµεων µέσα και έξω από τα κα-
ράβια, για το ανέβασµα της ταξικής πάλης µέχρι
την ανατροπή αυτής της πολιτικής, που οξύνει, διο-
γκώνει και αυξάνει τα προβλήµατα της εργατικής,
λα|κής οικογένειας, µέχρι να επιβάλουµε τη λα|κή
εξουσία που θα υπηρετεί τις ανάγκες του εργαζό-
µενου λαού.
� Χωρίς εσένα γρανάζι δε γυρνά, εργάτη µπορείς
χωρίς αφεντικά.
� Ναυτιλία για τον λαό και όχι για το κεφάλαιο το
µονοπωλιακό.

Ψηφίστηκε τα µεσάνυχτα
22 προς 23 Φλεβάρη

από την κυβερνητική πλειο-
ψηφία στη  Βουλή το νοµο-
σχέδιο του Υπ.Προ.Πο. µε
τίτλο «Σύσταση Αρχηγείου
Λιµενικού Σώµατος – Ελλη-
νικής Ακτοφυλακής και
άλλες διατάξεις», που ενι-
σχύει ακόµα περισσότερο
τον στρατιωτικό χαρακτήρα
του Λιµενικού Σώµατος και
το εντάσσει στους ιµπερια-
λιστικούς σχεδιασµούς των
ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - Ε.Ε. σε βάρος
των λαών της περιοχής, µε
εφιαλτικές επιπτώσεις για
τα κυριαρχικά δικαιώµατα
της χώρας και το ενσωµα-
τώνει στους κατασταλτικούς
µηχανισµούς (FRONTEX,
SEGHEN, Ευρωπαϊκή Υπη-
ρεσία Εξωτερικής ∆ράσης
κ.λπ.) ενάντια στους εργατι-
κούς λαϊκούς αγώνες.Ταυτό-
χρονα µε το άρθρο 20
ο νέος νόµος, ικανοποιώ-
ντας τις απαιτήσεις του εφο-
πλιστικού κεφαλαίου,
εναρµονίζει την ισχύουσα

νοµοθεσία για τις θαλάσσιες
ενδοµεταφορές (cabotage)
µε τον Κανονισµό 3577/92
της Ε.Ε., που αφορά την
εφαρµογή της αρχής της
ελευθερίας στην παροχή
υπηρεσιών θαλασσίων εν-
δοµεταφορών στο εσωτε-
ρικό των Κρατών Μελών,
προκειµένου να σταµατήσει
η παραποµπή στο Ευρω-
παϊκό ∆ικαστήριο.

Επίσης, προς συµµόρ-
φωση µε το άρθρο 17 της
Οδηγίας 2001/25 της Ε.Ε., το
άρθρο 20, παρ. 3, ορίζει ότι:
«Όσοι από το προσωπικό
δεν είναι Έλληνες και τα κα-
θήκοντά τους σχετίζονται µε
θέµατα ασφάλειας, πρέπει
να κατέχουν πιστοποιητικό
ελληνοµάθειας, σύµφωνα
µε τις ισχύουσες διατάξεις».

∆ιαµορφώνει, δηλαδή
συνθήκες µαζικού εκδιωγ-
µού των Ελλήνων ναυτερ-
γατών µε συγκροτηµένα
δικαιώµατα. 

(Συνέχεια στη σελ. 3)

Επίδειξη αυταρχισµού και
καταστολής έκανε η κυ-

βέρνηση του ΠΑΣΟΚ απένα-
ντι στους ναυτεργάτες, µέσω
του ΥΘΥΝΑΛ Γ. ∆ιαµα-
ντίδη, απαντώντας σε Επί-
καιρη Ερώτηση του ΚΚΕ,
Γιώργου Μαρίνου, που απαί-
τησε «να σταµατήσει η εκ-
στρατεία συκοφάντησης των
ναυτεργατικών αγώνων, να
παρθεί πίσω το βάρβαρο κα-
τασταλτικό µέτρο της πολι-
τικής επιστράτευσης και να
καταργηθεί η πολιτική επι-
στράτευση για πάντα». 

Με ύφος συνταγµατάρχη
ο κ. ∆ιαµαντίδης δήλωσε
ωµά και απροκάλυπτα ότι η
κυβέρνηση δε θα άρει το
έσχατο κατα-
σ τ α λ τ ι κ ό
µέτρο της πο-
λιτικής επι-
στράτευσης ,
δηλαδή της κα-
ταναγκαστικής
εργασίας, σε
βάρος των
ναυτεργατών,
όσο αυτοί θα
εξακολουθούν να διεκδικούν
αυξήσεις στις συντάξεις και
τα επιδόµατα και αρνούνται
να υπογράψουν Σ.Σ.Ε. σύµ-
φωνα µε τις αξιώσεις των
εφοπλιστών!

Προσπαθώντας να δικαι-
ολογήσει τα αδικαιολόγητα,
ο υπουργός υποστήριξε πως
«η απόφαση για επίταξη των
προσωπικών υπηρεσιών των
ναυτικών ελήφθη από την κυ-
βέρνηση µετά από 6 µέρες
συνεχών απεργιακών κινητο-
ποιήσεων, που σαφώς και
αποδεδειγµένα είχαν δηµι-
ουργήσει συνθήκες που έθε-
ταν σε κίνδυνο τη δηµόσια
υγεία».

«∆εν υπάρχει καµία δι-
καιολογία», τόνισε απαντώ-
ντας ο Γ. Μαρίνος και
πρόσθεσε «η πολιτική της κυ-
βέρνησής σας, όπως και της
Ν∆, καταφεύγει στην κατα-
στολή, χρησιµοποιώντας και
την πολιτική επιστράτευση,
τρεις φορές τα τελευταία
χρόνια, 2002, 2006, 2010, για
να χτυπήσετε την αγωνιστική
κινητοποίηση των ναυτεργα-
τών. Όλα τα άλλα είναι προ-
σχήµατα. Επί της ουσίας,
υπονοµεύεται το απεργιακό
δικαίωµα.»

Ο βουλευτής του ΚΚΕ
επισήµανε επίσης πως, «δεν
υπάρχει πρόβληµα των ναυ-
τεργατών που να µην είναι
σε πορεία όξυνσης, την ώρα
που οι εφοπλιστές έχουν
κάνει τεράστια υπερσυσσώ-
ρευση κεφαλαίων» και πρό-
σθεσε: 

«Μέσα στο 2010 επένδυ-
σαν 7 δισεκ. δολάρια για
χτίσιµο νέων πλοίων και
άλλα 6 δισεκ δολάρια
για  αγορά πλοίων από
δεύτερο χέρι, την ώρα που
µόνο στις λίστες του ΓΕΝΕ
οι ναυτεργάτες ξεπέρασαν
τους 2.500 µε τάση αυξητική.
Το επίδοµα ανεργίας
είναι γύρω στα  250 ευρώ.

Α π α ρ ά δ ε κ τ α
χαµηλό επίπεδο.
Την ώρα που
ο αριθµός
των ελληνόκτη-
των πλοίων και
έφτασε τις
4.000, οι ναυτερ-
γάτες ζουν στην
ανασφάλεια και
την ανεργία.

Απέναντι σ’ αυτήν την
κατάσταση και σε συντονι-
σµό µε τους εργαζόµενους
των νησιών, οι ναυτεργάτες
θα συνεχίσουν να δίνουν
τη µάχη και µε στόχο να δια-
µορφώσουν προEποθέσεις
που θα επιτρέψουν αυτός ο
πλούτος που παράγεται και
τα πλοία να γίνουν κοινω-
νική, λαDκή περιουσία, να
µην είναι στα χέρια αυτών
που εκµεταλλεύονται πολλά
χρόνια την εργατική δύναµη
και θησαυρίζουν.»

Τέλος για τα πλοία που
πάνε στη Λιβύη, ο βουλευτής
του ΚΚΕ δήλωσε: 

«Θέσαµε ζήτηµα προ-
στασίας της ανθρώπινης
ζωής στη θάλασσα, γιατί θέ-
λουµε να συγκεντρώσουµε
την προσοχή στη δήλωση
του ΥΘΥΝΑΛ, ότι δεν µπο-
ρεί ή δεν έχει αρµοδιότητα
να παρεµβαίνει στο θέµα µε-
ταφοράς επιβατών από τη
Λιβύη. 

Εµείς επιµένουµε. Προ-
σέξτε το θέµα της προστα-
σίας της ανθρώπινης ζωής
στη θάλασσα. Μιλάµε για
µαζική µετακίνηση επιβα-
τών και υπάρχουν προβλή-
µατα».

ΨΨήήφφιισσαανν  ννόόµµοο  γγιιαα  ττοο  µµααζζιικκόό  
ΕΕΚΚ∆∆ΙΙΩΩΓΓΜΜΟΟ  ττωωνν  ΝΝΑΑΥΥΤΤΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΩΩΝΝ

ΕΕρρώώττηησσηη  ττοουυ  ΚΚΚΚΕΕ  σσττηη  ΒΒοουυλλήή
ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΡΡΑΑΤΤΕΕΥΥΣΣΗΗ

Χιλιάδες και χιλιάδες εργάτες και ερ-
γάτριες, του χεριού και του πνεύµα-

τος, από όλους τους κλάδους του
ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, σπουδα-
στές και µαθητές, γυναίκες, αυτοαπα-
σχολούµενοι, αγρότες, µετανάστες,
συνταξιούχοι, πληµµύρισαν τις πάνω
από 70 απεργιακές συγκεντρώσεις σε
όλη την Ελλάδα, όπου τα µπλοκ των
συνδικάτων µέτρησαν νέες παρουσίες
σωµατείων και εργαζοµένων. Τα τρα-
κτέρ «στόλισαν» αγωνιστικά ακόµα πε-
ρισσότερες διαδηλώσεις. Κατεβασµένα
τα ρολά στα µικροµάγαζα όχι λόγω λου-
κέτου αλλά λόγω αντίστασης στην πολι-
τική που µοιράζει λουκέτα. 

Σε µήνυµά της η Εκτελεστική Γραµ-
µατεία του ΠΑΜΕ χαιρετίζει τους χιλιά-
δες, που πρωτοστάτησαν µέσα και έξω από τους
χώρους δουλειάς στην περιφρούρηση για την επι-
τυχία της απεργίας ανά κλάδο και επιχείρηση και
παρά τα εµπόδια, που µπήκαν από την εργοδοσία,
τις απειλές για απολύσεις, την υπονόµευση από
τον κυβερνητικό και εργοδοτικό συνδικαλισµό,
πλαισίωσαν µαζικά τα µπλοκ των συνδικάτων του
ΠΑΜΕ, δίνοντας απάντηση στην αντιλα|κή πολιτική
κυβέρνησης, κεφαλαίου, ΕΕ και σε όσους την στη-
ρίζουν.

ΠΠΛΛΗΗΜΜΜΜΥΥΡΡΙΙΣΣΑΑΝΝ  ΑΑΘΘΗΗΝΝΑΑ  --  ΠΠΕΕΙΙΡΡΑΑΙΙΑΑΣΣ
Το σύνθηµα «Ταξικά τα µέτρα, ταξική κι η

πάλη, πάµε για ανατροπή και κοινωνία άλλη» τρά-
νταξε την πλατεία Οµονοίας, που πληµµύρισε από
εργατόκοσµο και στη συνέχεια µε δύο παράλληλες
πορείες από τη Σταδίου και την Πανεπιστηµίου οι
διαδηλωτές της συγκέντρωσης του ΠΑΜΕ πορεύ-
τηκαν προς το Σύνταγµα.

Στον Πειραιά, για τη µαζικότητα της πορείας
έστελνε µηνύµατα από νωρίς η µάχη της περι-
φρούρησης της 24ωρης απεργίας, που είχε ξεκι-
νήσει µε δυναµισµό και αποφασιστικότητα από τα
ξηµερώµατα, πάνω στους καταπέλτες των πλοίων,
µπροστά στις πύλες της Ναυπηγοεπισκευαστικής
Ζώνης, του Βιοµηχανικού Πάρκου Σχιστού, των
µεγάλων επιχειρήσεων και των εργοστασίων ελαι-
ουργοσαπουνοποιίας, µε µπροστάρηδες τις ταξι-
κές δυνάµεις του ΠΑΜΕ και µαζί τους αυτοα

πασχολούµενοι, φοιτητές, σπουδαστές, γυναίκες
της εργατικής τάξης, µε τη σφραγίδα της ΠΑ-
ΣΕΒΕ,του ΜΑΣ και της ΟΓΕ. 

Ιδιαίτερα σκληρή µάχη µε την τροµοκρατία και
τους απεργοσπαστικούς µηχανισµούς έδωσαν οι
ταξικές δυνάµεις στο γκέτο της COSCO, η οποία
ανάγκασε εργαζόµενους να πιάσουν δουλειά από
τις 4:30 το πρωί, ενώ δεν επέτρεψε στη νυχτερινή
βάρδια να σχολάσει στην ώρα της, έχοντας εργα-
ζόµενους στο πόδι πάνω από 12 ώρες! 

Ύψωσαν την ασπίδα της εργατικής αλληλεγ-
γύης γύρω από τους
απεργούς ναυτεργάτες
κουρελιάζοντας µε τη
δύναµη της ταξικής ενό-
τητας το επαίσχυντο
µέτρο της πολιτικής επι-
στράτευσης στα καρά-
βια.

Οµιλητής στην απερ-
γιακή συγκέντρωση ήταν
ο Νίκος Ξουράφης,
µέλος της Εκτελεστικής
Γραµµατείας του ΠΑΜΕ
και πρόεδρος του Εργα-
τικού Κέντρου Πειραιά.
Χαιρέτισε η Ελσα Ζα-
µπέτα, πρόεδρος της Οµοσπονδίας Λογιστών. Πα-
ραβρέθηκε πολυµελής αντιπροσωπεία της ΚΕ του
ΚΚΕ, µε επικεφαλής το µέλος του ΠΓ Γ. Μαρίνο.

Η πορεία που ακολούθησε ήταν γεµάτη παλµό
και µε απανωτά της συνθήµατα, όπως «Πόλεµος
στον πόλεµο των καπιταλιστών αυτή είναι η απά-
ντηση των εργατών», ξεσήκωσε το κέντρο του Πει-
ραιά. Όλα τα µπλοκ, όπως των εργατών της Ζώνης,
των ναυτεργατών, των εµπορο}παλλήλων, των ερ-
γαζοµένων στους δήµους, των εκπαιδευτικών, των
ΕΒΕ ήταν ενισχυµένα µε νέες δυνάµεις. Ξεχωριστό
ήταν το µπλοκ των γυναικών της ΟΓΕ. Το όλο σκη-
νικό συµπλήρωναν τα κατεβασµένα ρολά στα εµπο-
ρικά καταστήµατα. Η πορεία κατέληξε στο λιµάνι,
ενισχύοντας την περιφρούρηση στα καράβια, που
συνεχίστηκε µέχρι το βράδυ. 

ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΑΑ
ΤΤΩΩΝΝ  ΝΝΑΑΥΥΤΤΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΩΩΝΝ

Η απεργία των ναυτεργατών, µε µπροστάρη-
δες τα σωµατεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ και την
αλληλεγγύη των δυνάµεων του ΠΑΜΕ, συνεχί-
σθηκε στα λιµάνια της Ηγουµενίτσας και της Κέρ-
κυρας στα ανασφάλιστα πλοία. Ωστόσο και ενώ
άρχισαν να καταγράφονται θετικά αποτελέσµατα
στον αγώνα, οι δυνάµεις του εργοδοτικού κυβερ-
νητικού συνδικαλισµού και του οπορτουνισµού της
ΠΝΟ ξεκίνησαν ...τα παζάρια µε τις πλοιοκτήτριες
εταιρείες. Πρόκειται για πλοία της γραµµής Ελ-
λάδα - Ιταλία, που κατά παράβαση και αυτής της
«κοµµένης» στα µέτρα των εφοπλιστών νοµοθε-
σίας, είναι γκέτο µαύρης ανασφάλιστης εργασίας,
οι ναυτεργάτες δουλεύουν µέχρι εξάντλησης αφού
η οργανική τους σύνθεση είναι ελλιπής, παραβιά-
ζουν κανόνες για την ασφάλεια της ανθρώπινης
ζωής στη θάλασσα.

Τα ξηµερώµατα 24 Φλεβάρη η εταιρεία «IRIS
MARITIME», πλοιοκτήτρια του Ε/Γ - Ο/Γ πλοίου
«RUZGAR», αναγκάστηκε να αποδεχτεί την ασφά-
λιση του πλοίου στο ΝΑΤ, την εφαρµογή της ΣΣΕ
και να ναυτολογήσει τους 21 ναυτεργάτες που
έλειπαν από την οργανική του σύνθεση. Όµως,
λίγες ώρες µετά από τη συµφωνία, ήρθε η πλειο-
ψηφία της ΠΝΟ να συµφωνήσει µε την εταιρεία να

ναυτολογηθούν 7 λι-
γότεροι! Έτσι µε τη
συµφωνία των πλειο-
ψηφιών στις διοική-
σεις της Ένωσης
Ναυτών (ΠΕΝΕΝ) και
της Ένωσης Θαλα-
µηπόλων (ΠΕΑΘΕΝ),
αυτοί που θα κοπούν
θα είναι 4 ναύτες και
3 θαλαµηπόλοι!

Στη συνέχεια την
ίδια απαράδεκτη
υποχώρηση, για µει-
ωµένο αριθµό στελέ-
χωσης µε βάση το

Π∆ 177/74, έκανε η πλειοψηφία της ΠΝΟ και στη
συµφωνία µε την εταιρεία «ADRIATIC LINES» για
τα πλοία «ROPAX I» και «ROPAX II», που οι ναυ-
τεργάτες µε πολυήµερο αγώνα τον Ιούνιο του 2010
στο λιµάνι της Κορίνθου είχαν αποτρέψει την συ-
νέχιση την δροµολόγησης τους µε ναυτεργάτες
χαµηλόµισθους, ανασφάλιστους, χωρίς συνδικαλι-
στικά δικαιώµατα. 

Σε ανακοίνωσή τους τα σωµατεία ΠΕΜΕΝ και
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ χαιρετίζουν τους ναυτεργάτες για
την καθολική συµµετοχή τους στην απεργία, κα-
ταδικάζουν την υπονοµευτική στάση της πλειο-
ψηφίας της ΠΝΟ, και τους καλούν µε οργάνωση
συσπείρωση δυνάµεων να συνεχίσουν τον αγώνα
ενάντια στην πολιτική του κεφαλαίου, των πολιτι-
κών και συνδικαλιστικών του εκπροσώπων.

ΗΗ  ΤΤΡΡΟΟΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ  ∆∆ΕΕΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΑΑΣΣΕΕ
ΚΚΑΑΜΜΙΙΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΠΠΕΕΛΛΑΑ  ∆∆ΕΕΝΝ  ΓΓΥΥΡΡΙΙΣΣΕΕ

Η Α’ Τακτική Γενική Συνέ-
λευση της ΠΕΜΕΝ, Τετάρτη 16
Μάρτη, πραγµατοποιείται σε
περίοδο που βαθαίνει η οικονο-
µική κρίση του καπιταλιστικού
τρόπου παραγωγής. Η σύνοδος
στις 11 Μάρτη και στις 25 Μάρτη
για το σύµφωνο «ανταγωνιστικό-
τητας» της Ε.Ε., έρχεται να
υλοποιήσει προειληµµένες απο-
φάσεις καταστροφής κεφαλαίων,
παραγωγικών δυνάµεων, µε
κύρια παραγωγική δύναµη την
εργατική τάξη, τους εργαζόµε-
νους.Οι ναυτεργάτες, έχουν δε-
χθεί και δέχονται µε ιδιαίτερη
βιαιότητα τις συνέπειες αυτής
της πολιτικής. Με κύριο µέτωπο
των δυνάµεων του κεφαλαίου,
την διάλυση της συνδικαλιστι-
κής οργάνωσης, της Συλλογικής
Σύµβασης Εργασίας, της κοινω-
νικοασφαλιστικής προστασίας,
προωθώντας τους εργάτες
χωρίς δικαιώµατα, «να κάνουν ότι
τους λένε, να παίρνουν ότι τους
δίνουν».

Γι’ αυτό έχουν κηρύξει πολι-
τική επιστράτευση στους ναυ-
τεργάτες και την διατηρούν. Το
επόµενο διάστηµα θα οξυνθεί
απότοµα η βασική αντίθεση κε-
φαλαίου και εργασίας σ’ όλους
τους χώρους και στους ναυτερ-
γάτες, µε εκτεταµένη ανεργία και
ραγδαία υποβάθµιση της κοινω-
νικοασφαλιστικής προστασίας
των εν ενεργεία, συνταξιούχων,
νεοεισερχόµενων. Θα οξυνθούν
παραπέρα οι ενδοκαπιταλιστικές,

ενδο|µπεριαλιστικές αντιθέσεις,
η ναυτιλία και η χώρα µας, λόγω
της πολιτικής που ακολουθείται,
βρίσκεται στο επίκεντρο αυτών
των αντιθέσεων, που παίρνουν
χαρακτήρα πολεµικών ανακοινω-
θέντων και ένοπλων αναµετρή-
σεων.

Το ναυτεργατικό κίνηµα δύο
δρόµους έχει, ο ένας είναι η συ-
νεργασία µε το κεφαλαίο και
τους πολιτικούς εκπροσώπους
για την υποβάθµιση του βιοτικού
επιπέδου, της αγοραστικής ικα-
νότητας του ναυτεργάτη, του ερ-
γάτη, που εκφράζεται από τις
δυνάµεις του «κοινωνικού εταιρι-
σµού» και είναι υπεύθυνος για
την οικονοµική κρίση και ο άλλος
είναι ο δρόµος των ταξικών δυ-
νάµεων, της οργάνωσης, της
αντίστασης, της ανυπακοής, της
ανατροπής αυτής της αντιλα|κής
πολιτικής, της φιλολα|κής διεξό-
δου από την οικονοµική κρίση. 

Στην Γ.Σ. της ΠΕΜΕΝ 
έχουµε να εκτιµήσουµε:

1. Ποια είναι η αιτία της οικονο-
µικής κρίσης.

2. Με ποιες µορφές αγωνιστή-
καµε, τι αιτήµατα προβάλλαµε.

3. Εάν οι αγώνες των Μηχανι-
κών, των ναυτεργατών, των ερ-
γαζοµένων, ανέκοψαν την
επιθετικότητα του κεφαλαίου.

4. Ποια τα καθήκοντα, οι στόχοι,
οι διεκδικήσεις, µε ποιες µορ-
φές σε ποια κατεύθυνση θα συ-
νεχίσουµε την δράση µας.

Αναγκαία προ}πόθεση για
την αντιµετώπιση των σηµερινών
προβληµάτων µας είναι να µελε-
τάµε και την ιστορική πείρα των
110 χρόνων από την ίδρυση της
ΠΕΜΕΝ, τους αγώνες του ναυ-
τεργατικού κινήµατος, που είναι
παρακαταθήκη για την εργατική
τάξη, τους εργαζόµενους.

Η νέα γενιά των Μηχανικών,
των ναυτεργατών να διδαχτεί ότι
τίποτα δεν µας χαρίστηκε, µαζικά
να συµπορευτεί µε πυξίδα την
ταξική πάλη, να συνεχίσουµε την
δράση µας για την υπεράσπιση
των δικαιωµάτων µας, για την αλ-
λαγή του αρνητικού συσχετισµού
δύναµης στο συνδικαλιστικό κί-
νηµα και την πολιτική ζωή, για µια
εξουσία που δεν θα υποτάσσεται
στα σχέδια των µονοπωλίων και
του ιµπεριαλισµού αλλά στις
ανάγκες της εργατικής – λα|κής
οικογένειας.  

Μάρτης 2011 

Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΜΕΝ
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Μια σηµαντική επενδυ-
τική δραστηριότητα

στα πλοία µεταφοράς
Containers έδειξαν οι Έλ-
ληνες εφοπλιστές το
χρόνο που πέρασε. Έτσι
εκτός από τους παραδο-
σιακούς του κλάδου,
Costamare και Danaos εί-
δαµε επίσης την παρου-
σία των Metrostar, Aelos,
Dryships, Thenamaris,
Diana κ.α. Βέβαια οι πε-
ρισσότεροι µε επενδύσεις
της τάξης των 200 εκα-
τοµµυρίων δολαρίων και
κάτω αφού εκτός από
νέες παραγγελίες υπήρ-
ξαν και αγορές δεύτερο
χέρι. 

Προφανώς οι Έλληνες
εφοπλιστές αναζητούν
διέξοδο για τα σωρευ-
µένα κεφάλαια που διαθέ-
τουν. Η κρίση, που
κυρίως εκδηλώθηκε σ’
αυτά τα πλοία και οι προ-
οπτικές ανάκαµψης και
εκτιµώµενης αύξησης
κατά 5% - 8% στις µετα-
φορές στο συγκεκριµένο
κλάδο τα προσεχή χρό-
νια, κέντρισε το ενδιαφέ-
ρον.

Με δεδοµένο το ενδια-
φέρον των Ελλήνων εφο-
πλιστών για τον κλάδο
των Containers, έσκασε η
είδηση της µαζικής πα-
ραγγελίας (στην Daewoo
της Ν. Κορέας) από µια
εταιρεία, που µαζί µε δύο
τρείς ακόµα µονοπωλούν
σχεδόν τον κλάδο, για να
δείξει σε όσους ψάχνουν
να βρουν που πήγαν τα
λεφτά, ότι αυτά δεν …
εξανεµίστηκαν.

Η δανέζικη Maersk,
περί αυτής πρόκειται,
ανακοίνωσε την σχετική
παραγγελία για 10+20
option υπερµεγέθων νέας
γενιάς πλοίων µεταφοράς
Containers διαστάσεων
ανάλογων των ultra
Tankers των 500.000 dwt
µε κόστος κατασκευής

γύρω στα 200 εκατ. δολά-
ρια το κάθε πλοίο. Πα-
ράλληλα παράγγειλε και
δύο εξέδρες εξόρυξης
πετρελαίου, συνολικού
κόστους 1,2 δισεκ. δολά-
ρια. Έτσι η εφοπλιστική
εταιρεία ετοιµάζεται για
την φάση ανάκαµψης της
καπιταλιστικής οικονο-
µίας, ώστε να διατηρήσει
και να αυξήσει το µερίδιο
της αγοράς που έχει και
θα το πετύχει τόσο µε οι-
κονοµία στα καύσιµα από
την εφαρµογή καινοτο-
µιών στις µηχανές των
πλοίων, όπως ανακοί-
νωσε, όσο και µε οικονο-
µία κλίµακας αφού µε
το ίδιο λειτουργικό κό-
στος -πλήρωµα, προσω-
πικό γραφείων κλπ.- θα
µεταφέρει περισσότερα
Containers και θα ει-
σπράττει ανάλογα αυξη-
µένο ναύλο. 

Αυτός είναι ο καπιταλι-
σµός. Η αξιοποίηση της
τεχνολογίας σε όφελος
του κεφαλαίου µε την
ένταση της δουλειάς.

Να σηµειώσουµε εδώ
ότι στη συσσώρευση
πλούτου από τη συγκε-
κριµένη εταιρία, έχουν
βάλει το λιθαράκι τους
και Έλληνες ναυτεργά-
τες. Από τη 10ετία του ’90
η Maersk ύψωνε σε
πλοία της ελληνική ση-
µαία. Ο λόγος το παρα-
γωγικότατο ναυτεργατικό
δυναµικό της χώρας µας,
κύρια αξιωµατικοί που εν-
διαφέρονται για εργασία
σε πλοία µε ελληνική ση-
µαία λόγω της αναγκαίας
για προαγωγικό δίπλωµα
υπηρεσίας. Είναι τότε που
τα φερέφωνα των Ελλή-
νων εφοπλιστών εγκαλού-
σαν την κυβέρνηση που
δεν έλεγχε την …ελληνι-
κότητα των κεφαλαίων
των πλοίων που ήθελαν
να υψώσουν την Ελληνική
σηµαία!

Άγριο χαρά-
τσωµα για

ε ρ γ α ζ ό µ ε -
νους,συνταξι-
ούχους, φτωχούς αγρότες,
αυτοαπασχολούµενους και
απλόχερες ελαφρύνσεις στο
κεφάλαιο, προωθεί η κυβέρ-
νηση του ΠΑΣΟΚ που µαζί µε
τους          ιµπεριαλιστικούς
οργανισµούς (τρό|κα), που
έχουν καταστρώσει το ενιαίο
στρατηγικό,  αντιλα|κό σχέδιο
για το 2011 και για τα επόµενα
χρόνια, εκτός και αν βρουν
απέναντί τους ισχυρό το µέ-
τωπο της λα|κής αντεπίθεσης
µε κατεύθυνση τη συνολική
ρήξη για την ανατροπή.

Με το «καληµέρα», από
την 1η Γενάρη του 2011
έχουµε νέο κύµα ακρίβειας:  

Ο τάχα «χαµηλός συντελε-
στής» του ΦΠΑ σε τρόφιµα και
βασικά είδη αυξάνεται στο
13% από 11%. 

Ο ΦΠΑ που φορτώνουν για
έναν περιορισµένο αριθµό
εµπορευµάτων (εισιτήρια θεά-
τρων, βιβλία, εφηµερίδες) ανε-
βαίνει στο 6,5 από 5,5% %. 

Τα χειρότερα τα έχουν για
µπροστά καθώς δροµολογούν

µετατάξεις εµπορευµάτων
από το λεγόµενο χαµηλό συ-
ντελεστή 13% στο 23% ή και
παραπάνω. 

Από το Φθινόπωρο του
2011 ξεκινά η λεηλασία από
την εξοµοίωση των ειδικών
φόρων κατανάλωσης µε αυ-
τούς που ισχύουν για το πε-
τρέλαιο κίνησης, µέτρο που
πρόκειται να διπλασιάσει τις
τελικές τιµές. Σταδιακή εξο-
µοίωση των αντικειµενικών µε
τις εµπορικές τιµές ακινήτων.  

Ήδη από
το 2010 µειώ-
νεται το αφο-
ρολόγητο όριο

6.000 ευρώ και πέραν τούτου
καθιερώνεται «κλίµακα απο-
δείξεων», που ξεκινά από 10%
(ποσά µέχρι 12.000 ευρώ) και
ανεβαίνει στο 30% για τα πα-
ραπάνω ποσά. Καθιερώνονται
τεκµήρια διαβίωσης για όλα τα
νοικοκυριά, ακόµη και για
όσους µένουν στο νοίκι. 

Ταυτόχρονα µειώνουν τον
συντελεστή φορολογίας στα
κέρδη των ισχυρών επιχειρή-
σεων από το 24% στο 20%,
εξαιρουµένων των τόκων
από οµόλογα…. 

Νέες φοροαπαλλαγές στο
όνοµα της διατήρησης θέσεων
εργασίας. Εκπτώσεις στα φο-
ρολογητέα κέρδη επιχειρή-
σεων που δηλώνουν δαπάνες
για «έρευνα και τεχνολογική
καινοτοµία»… Έξω από κάθε
τεκµήριο ήταν και παραµένει η
δηµιουργία Ανώνυµων Εται-
ρειών, η αγοραπωλησία µετο-
χών, η συµµετοχή στο
µετοχικό κεφάλαιο επιχειρή-
σεων.

ΦΦΟΟΡΡΟΟΛΛΗΗΣΣΤΤΕΕΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΛΛΑΑ""ΚΚΟΟ  ΕΕΙΙΣΣΟΟ∆∆ΗΗΜΜΑΑ
ΦΦοορροοεελλααφφρρύύννσσεειιςς  γγιιαα  ττοο  κκεεφφάάλλααιιοο

ΜΗΜΗΝΙΑΙΑ
ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Ιδιοκτησία του Συλλόγου
Ναυτεργατικής

Συνδικαλιστικής Κίνησης

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ
ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Εκδότης - Υπεύθυνος
σύµφωνα µε το νόµο:

ΜΑΡΙΩΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Κολοκοτρώνη 99,

Πειραιάς - Τ.Κ. 185 35
Τηλ.: 210 - 41.17.578

Υπεύθυνη Τυπογραφείου:
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ

Μπουµπουλίνας 19,
Πειραιάς - Τ.Κ. 185 35
Τηλ.: 210 - 41.70.479

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ
Εσωτερικού: Ευρώ 10
Εξωτερικού: Ευρώ 50

ΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΝ

Η ύλη του παρόντος φύλλου 
έκλεισε 28 Φλεβάρη 2011

Ο ΙΣΧΥΡΟΣ … ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΟΣ
(Μετά την καπιταλιστική οικονοµική κρίση)

Νάτο πάλι το σαθρό επι-
χείρηµα για να τα πλοία

που υψώνουν ή υποστέλ-
λουν την ελληνική σηµαία
για εφοπλιστικές αξιώσεις
που πρέπει να ικανοποιη-
θούν. Αυτή τη φορά όχι µόνο
από τα παπαγαλάκια των
εφοπλιστών αλλά και από
τους πολιτικούς εκπροσώ-
πους τους, που συνδράµουν
έτσι την κυβέρνηση. 

Προετοιµάζουν το λαό
που υποφέρει, να δεχτεί
αγόγγυστα τα νέα δώρα της
κυβέρνησης προς τους εφο-
πλιστές. Από τα δισεκατοµ-
µύρια των συναλλαγών µε
την Κίνα έως την φορολο-
γική απαλλαγή των κτηρίων
τους, που τα νοικιάζουν από
δικές τους offshore εταιρίες
και όχι µόνο για γραφεία, τις
παχυλές επιδοτήσεις των λε-
γόµενων άγονων γραµµών
κ.α., φυσικά µε πρόσχηµα
την κρίση, µέσα στην οποία
οι εφοπλιστές ενισχύουν
τους στόλους τους, αυγαταί-

νουν τα κέρδη τους.
Είναι σαθρό το επιχεί-

ρηµα γιατί πρόκειται για αυ-
ξοµειώσεις σε αριθµό
πλοίων που µετριούνται στα
δάχτυλα του χεριού ενώ
αποσιωπάται η συνεχής αύ-
ξηση της µεταφορικής ικα-
νότητας του στόλου, που
είναι και το σηµαντικό για τα
κέρδη των εφοπλιστών.
Κέρδη που δεν κρύβονται. 

Στους εκατό πλουσιότε-
ρους εφοπλιστές του κό-
σµου, µια ντουζίνα είναι
Έλληνες, ενώ στους 20 πρώ-
τους οι 4 είναι Έλληνες και
σίγουρα ένα µεγάλο µέρος
των δισεκατοµµυρίων ελλη-
νικών καταθέσεων στις Ελ-
βετικές τράπεζες, που
δηµοσιοποιήθηκαν πρό-
σφατα, ανήκει σε Έλληνες
εφοπλιστές.

Θα το πούµε ακόµη µια
φορά. Την ελληνική σηµαία
δεν την υψώνουν στα πλοία
τους οι εφοπλιστές γιατί
τους αρέσει το γαλανό-
λευκο. ∆ιατηρούν ένα µέρος
του στόλου τους στην ελλη-
νική σηµαία, τόσο, που να
τους εξασφαλίζει ισχυρή εκ-
προσώπηση µέσω της ελλη-
νικής κυβέρνησης στους
διεθνείς οργανισµούς και
την Ε.Ε. Πώς δηλαδή θα
διεκδικούσαν - και θα πετύ-
χαιναν – θέση γγ στον ΙΜΟ;
Πως θα ασκούσε το δικαί-
ωµα veto η Ελλάδα στην Ε.Ε.
για χάρη τους;

Αυτά είναι η µια όψη του
νοµίσµατος. Η άλλη είναι η
άκρως απαραίτητη υποδοµή
για τη λειτουργία της ναυτι-
λιακής επιχείρησης και την
οποία δεν θα την βρουν στη
Μάλτα, την Κύπρο, τη Λιβε-
ρία ή τις Μπαχάµες. Τους
την παρέχει η χώρα µας και
µάλιστα για το σύνολο των
πλοίων τους (όχι µόνο για
όσα έχουν στην Ελληνική ση-
µαία). Τις σηµαίες ευκαιρίας
θα τις αξιοποιούν όσο µπο-
ρούν περισσότερο και στο
βαθµό που βρίσκουν εδώ
υποδοµές και υποστήριξη.

Επιµέλεια κειµένων
«ΒΑΤ»

ΝΝΑΑΥΥΤΤΙΙΚΚΑΑ    ΑΑΤΤΥΥΧΧΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ

Ένας ακόµα ναυτεργάτης νεκρός
σε κακοκαιρία στον Ατλαντικό

Ένας ακόµα ναυτεργάτης ήρθε να θαφτεί, τη
∆ευτέρα 28 Φλεβάρη 2011, στις  εκατόµβες που
έχει ανοίξει το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Το κακό συ-
νέβη στο ελληνικό ∆/Ξπλοιο «ASTRO POLARIS»
της εταιρείας MARAN του εφοπλιστή Γ. Αγγελι-
κούση, όταν αυτό έπλεε 400 ναυτικά µίλια ανατο-
λικά από τα νησιά New Foundland. 

Σύµφωνα µε την επίσηµη ενηµέρωση του ΥΘΥ-
ΝΑΛ, ο Έλληνας υποπλοίαρχος, ο λοστρόµος κι
ένας ναύτης (οι δύο τελευταίοι από τις Φιλιππίνες)
είχαν βγει στην κουβέρτα του πλοίου για να ασφα-
λίσουν το συρµατόσχοινο της αριστερής άγκυρας,
όταν δέχθηκαν χτύπηµα από κύµα, µε αποτέλεσµα
να σκοτωθεί ο ναύτης και να τραυµατιστεί ευτυχώς
ελαφρά ο ναύκληρος. Στην περιοχή έπνεαν άνεµοι
εφτά µποφόρ. Το πλοίο µε 21µελές πλήρωµα (6 Έλ-
ληνες, 14 Φιλιππινέζοι, 1 Ρώσος) είχε φύγει από την
Αγγλία φορτωµένο µε αργό πετρέλαιο για το Κόρ-
πους Κρίστι, κοντά στο Χιούστον των ΗΠΑ.  Στη συ-
νέχεια το πλοίο προσέγγισε τις καναδικές ακτές για
να αποβιβάσει τη σορό του ναύτη.

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο πριν ένα µήνα είχαν
χάσει τη ζωή τους επίσης στον Ατλαντικό δυο Έλ-
ληνες ναυτεργάτες, o πλοίαρχος και ο Α’ µηχανικός,
και είχε τραυµατισθεί σοβαρά ο Κύπριος υποπλοί-
αρχος του ∆/Ξπλοιου «AEGEAN ANGEL».

ΝΝΑΑΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  ««ΠΠΕΕΙΙΡΡΑΑΤΤΕΕΙΙΑΑ»»

Από πειρατές καταλήφθηκε, 9 Φλεβάρη 2011, το ελληνικό
∆/Ξπλοιο «IRENE S.L.», της διαχειρίστριας εταιρείας,

ΕNΕSEL S.A. του εφοπλιστή Σ. Λαιµού, µε 25 ναυτεργάτες,
ανάµεσά τους και 7 Έλληνες, το οποίο οδηγήθηκε στη Σοµα-
λία. Η πειρατεία εκδηλώθηκε όταν το πλοίο έπλεε 200 ν.µ.
από τις ακτές του Οµάν. Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το λι-
µάνι Μινα Αλ Αχµάντι του Περσικού Κόλπου φορτωµένο µε
αργό πετρέλαιο (crude oil) και είχε προορισµό τον κόλπο του
Μεξικού.

Εν τω µεταξύ δραστικότερα µέτρα κατά της πειρατείας
απαιτούν τέσσερις διεθνείς ναυτιλιακοί οργανισµοί BIMCO,
∆ιεθνές Ναυτικό Επιµελητήριο, Intercargo και Intertanko, οι
οποίοι επικαλούµενοι τους βασανισµούς των ναυτεργατών,
που έχουν απαχθεί από Σοµαλούς πειρατές προς καταβολή
λύτρων, εκβιάζουν ότι αν δεν αναληφθεί η αναγκαία δράση
από τη διεθνή κοινότητα, οι εφοπλιστές θα εξετάσουν όλες τις
δυνατές εναλλακτικές λύσεις, συµπεριλαµβανοµένων των
εναλλακτικών οδών, µε πολύ δραµατικά αποτελέσµατα επί
της παγκόσµιας οικονοµίας και του παγκοσµίου εµπορίου. 

Όµως, παρά τα αυξηµένα µέτρα καταστολής, οι πειρατι-
κές επιθέσεις αυξάνονται, γιατί τα αίτια παραµένουν και ενι-
σχύονται. Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Γραφείο Ναυσιπλο7ας, το
2010 οι πειρατικές επιθέσεις (445) εναντίον πλοίων ήταν πε-
ρισσότερες στα τελευταία επτά χρόνια και ο αριθµός των οµή-
ρων που συνέλαβαν οι πειρατές έφτασε σε ύψη-ρεκόρ (1.181)
την ίδια χρονιά. 

Τα µεγάλα ποσά που πληρώνουν οι λαοί για την καταπο-
λέµηση της «πειρατείας» καθώς και ο τεράστιος πλούτος που
αρπάζουν µε την αποικιοκρατική εκµετάλλευση των χωρών
του λεγόµενου τρίτου κόσµου οι ιµπεριαλιστές, θα έφθαναν
και µε το παραπάνω για να βελτιώσουν τη ζωή των λαών
αυτών των χωρών, που εξωθούνται σε µαζική µετανάστευση
και στην εκτροπή σε εγκληµατικές ενέργειες όπως η πειρα-
τεία, τις συνέπειες της οποίας πληρώνουν ακριβά οι λαοί και
ιδιαίτερα οι ναυτεργάτες. 

ΕΕλλεεύύθθεερροοιι  οοιι  22  ααππααχχθθέέννττεεςς
ττοουυ  ΦΦ//ΓΓ  ππλλοοίίοουυ  ««ΠΠΕΕΡΡΣΣΕΕΑΑΣΣ»»

Ελεύθεροι αφέθηκαν 10 Φλεβάρη 2011 ο Ελληνας Α’ µη-
χανικός και ο Ουκρανός πλοίαρχος του Φ/Γ πλοίου

«ΠΕΡΣΕΑΣ», οι οποίοι είχαν απαχθεί από ένοπλους πειρα-
τές στο αγκυροβόλιο Όνε της Νιγηρίας, στις 26 Γενάρη 2011.
Σύµφωνα µε την πλοιοκτήτρια εταιρεία «Trinto Shipping
Μaritime» και οι δύο είναι καλά στην υγεία τους.

Υπενθυµίζεται ότι οι ένοπλοι εισέβαλαν στο πλοίο αφού
πρώτα πυροβόλησαν και τραυµάτισαν στα πόδια δύο Αιγύ-
πτιους ναυτεργάτες και στη συνέχεια µπήκαν στον  χώρο εν-
διαίτησης εκοµοδέσιον και υπό την απειλή όπλων απήγαγαν
τον 62χρονο Ουκρανό πλοίαρχο και τον 54χρονο Έλληνα Α΄
µηχανικό, ο οποίος επέστρεψε στην Ελλάδα.

ΠΠΕΕΜΜΕΕΝΝ  --  ΣΣΤΤΕΕΦΦΕΕΝΝΣΣΩΩΝΝ
ΓΓ ΙΙΑΑ   ΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΙΙΡΡΑΑΤΤΕΕΙΙΑΑ

Ηφτώχεια και η ληστρική εκµετάλλευση, η όξυνση
των ενδοzµπεριαλιστικών ανταγωνισµών δηµι-

ουργεί θύµατα, πολέµους, πειρατείες. 
Πρώτο θύµα είναι η εργατική τάξη, οι εργαζόµε-

νοι λαοί, αναπόσπαστο τµήµα τους είναι οι ναυτερ-
γάτες που πληρώνουν εκτός των άλλων και την
διεύρυνση, την διόγκωση της πειρατείας, όπως το
∆/Ξ «IRENE S.L.» της ναυτιλιακής εταιρείας ENESEL
S.A. στην περιοχή του Οµάν.

Καλούµε την κυβέρνηση, τους εφοπλιστές και
την εταιρεία να εγκαταλείψουν κάθε σκέψη και προ-
σπάθεια τυχοδιωκτικής επέµβασης απεµπλοκής του
πλοίου σε βάρος της ασφάλειας των ναυτεργατών
και να εξασφαλίσουν την ασφαλή παλιννόστηση
τους.

Καλούµε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των
ναυτεργατών και των άλλων εργαζοµένων σε εθνικό
και διεθνές επίπεδο να αναπτύξουµε την δράση µας
για να απεµπλακούν από την οµηρία οι ναυτεργάτες. 

Να αναπτύξουµε την δράση µας ενάντια στις αι-
τίες και τα αποτελέσµατα των µονοπωλιακών και
ιµπεριαλιστικών ανταγωνισµών.

10 Φλεβάρη 2011
Οι ∆ιοικήσεις των Ενώσεων

Ελληνική σηµαία και

Έλληνες εφοπλιστές

Την  αντια-
σ φ α λ ι -

στική - αντιλαeκή
επιδροµή της ΕΕ
και των αστικών κυβερνήσεων, που σηµατοδοτεί η
υπερψήφιση από τη συµµαχία των πολιτικών εκπρο-
σώπων του κεφαλαίου της Πράσινης Βίβλου της Ευ-
ρωπαeκής Επιτροπής για τα «ευρωπαDκά
συνταξιοδοτικά συστήµατα« και της σχετικής Έκθε-
σης του Ευρωκοινοβουλίου, κατήγγειλε ο ευρωβου-
λευτής του ΚΚΕ Γιώργος Τούσσας καταψηφίζοντας
το αντεργατικό έκτρωµα της ΕΕ.Η Πράσινη Βίβλος
µε τη σχετική Έκθεση, που υπερψηφίστηκε από το
Ευρωκοινοβούλιο 16/2/2011 µε τη  σύµπραξη των κοµ-
µάτων του  ΠΑΣΟΚ, της Ν∆ και του ΛΑ.Ο.Σ., προο-
ρίζεται να αποτελέσει συστατικό στοιχείο του νέου
αντιλαeκού Συµφώνου Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ
µε στόχο  τη κατεδάφιση των ευρωπαeκών συστηµά-
των Κοινωνικής Ασφάλισης και την αντικατάστασή
τους µε την  ιδιωτική  εξατοµικευµένη ασφάλιση, δε-
ξαµενή κερδών,  νέο χρυσοφόρο τοµέα  εκµετάλλευ-
σης των εργαζοµένων  προς όφελος του κεφαλαίου. 

Με απύθµενο θράσος οι εκπρόσωποι της πλουτο-
κρατίας απαιτούν την πλήρη κατεδάφιση των δηµό-
σιων συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης σε όλα τα
κράτη µέλη της ΕΕ. Κατάργηση, στην πράξη, των δη-
µόσιων δαπανών για κοινωνική ασφάλιση, σύνταξη
και πρόνοια, µε τον περιορισµό τους στο 2,5% του
ΑΕΠ του κράτους. 

Με το σύστηµα των τριών πυλώνων, ελαχιστοποι-
ούν τις συνταξιοδοτικές παροχές των δηµοσίων  συ-

στηµάτων ασφά-
λισης σε ένα
επίδοµα φτωχο-
κοµείου για να

ανοίξουν διάπλατα τον δρόµο στον λεγόµενο «τρίτο
πυλώνα», την ιδιωτική ασφάλιση. Απαιτούν αύξηση
των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, 65,67,71... χρό-
νια και έπεται συνέχεια ανάλογα µε το προσδόκιµο
της ζωής, δηλαδή δουλειά µέχρι  τα βαθιά γεράµατα. 

Η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου, σηµατοδοτεί
νέα συνδυασµένα αντιλαeκά µέτρα για τη δραστική
µείωση των µισθών, των συντάξεων των κοινωνικών
παροχών στην υγεία και την πρόνοια και περιπλά-
νηση των εργαζοµένων  σε ελαστικές µορφές απα-
σχόλησης και ιδιωτικής ασφάλισης. 

Αποδεικνύεται ότι είναι ψεύτικος ο ισχυρισµός
του ΠΑΣΟΚ, της Ν∆ και γενικότερα των κοµµάτων
του κεφαλαίου ότι τα αντιασφαλιστικά µέτρα και
νόµοι πάρθηκαν δήθεν για να σωθούν τα ασφαλιστικά
ταµεία... Ο µεγάλος κίνδυνος για τη πλήρη κατεδά-
φιση της κοινωνικής ασφάλισης βρίσκεται µπροστά. 

Μπροστά σ’ αυτές τις εξελίξεις η ανάγκη πανερ-
γατικού ξεσηκωµού προβάλει πλέον επιτακτική για
να µην περάσουν τα νέα αντιασφαλιστικά µέτρα, και
να η νέα άγρια επίθεση που οργανώνει το κεφάλαιο.
Για τον σκοπό αυτό απαιτείται ενδυνάµωση  της αντι-
ιµπεριαλιστικής - αντιµονοπωλιακής πάλης και της
λαeκής συµµαχίας, για την ανατροπή της αντιλαeκής
πολιτικής, της εξουσίας των µονοπωλίων, αποδέ-
σµευση από την ΕΕ και τις άλλες  ιµπεριαλιστικές
ενώσεις,  άνοιγµα του δρόµου για τη Λαeκή Εξουσία.   

ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ της Ε. Ε. για την πλήρη
κατεδάφιση της Κοινωνικής Ασφάλισης

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ –  ΝΑΤ
Κολοκοτρώνη 99 (3ο ς όροφος) - Πειραιάς - ΤΚ: 185 35

Π Ε Σ  -  Ν Α Τ
Τηλ/Φαξ: 210  41 37 271  –  e-mail: pesnat@hotmail.gr

Έτος ίδρυσης 1979, αρ. απόφασης 159 Πρωτοδικείου Πειραιά

Στον χρόνο που πέρασε οι συ-
νταξιούχοι, όπως και όλοι οι εργα-
ζόµενοι, πληρώσαµε µε σοβαρές
απώλειες εισοδηµάτων τις συνέ-
πειες από την βάρβαρη επίθεση,
που έχουν εξαπολύσει σε βάρος
των δικαιωµάτων της εργατικής
τάξης - της λα|κής οικογένειας,  η
κυβέρνηση µε την «τρό|κα» (ΕΕ –
∆ΝΤ – ΕΚΤ). Με το νόµο 3845/2010
του επαίσχυντου µνηµονίου και τον
αντιασφαλιστικό νόµο 3863/2010:       
• Κόβονται µόνιµα τα ∆ώρα Χρι-
στουγέννων - Πάσχα και το Επί-
δοµα Αδείας 
• Επιβάλλεται πρόσθετος φόρος
(ΕΑΣ) στις συντάξεις πάνω από
1.400 ευρώ    
• Το 2013 ο κλάδος κύριας σύντα-
ξης του ΝΑΤ εντάσσεται στο ΙΚΑ 
• Ο Οίκος Ναύτου ενσωµατώνεται
στον ΕΟΠΥ, που θα λειτουργεί µε
επιχειρηµατικά κριτήρια      
• Η ακίνητη περιουσία του ΝΑΤ λε-
ηλατείται.

Το 2010 αύξησαν παραπάνω τις
πανάκριβες τιµές στα φάρµακα,
έβαλαν «διόδια» και στα νοσοκο-
µεία, επέβαλαν περικοπές στην ια-
τροφαρµακευτική περίθαλψη,
µείωσαν το αφορολόγητο εισό-
δηµα, πρόσθεσαν ΦΠΑ και άλλους
φόρους, ανέβασαν στα ύψη τα ει-
σιτήρια και τα τιµολόγια στο ρεύµα
το νερό και το τηλέφωνο κ.λπ.
κ.λπ. 

Το 2011 προοιωνίζεται ακόµα
δυσκολότερη χρονιά για τους συ-
νταξιούχους και τις οικογένειές
τους, γιατί εκτός από την µέχρι
τώρα αφαίµαξη εισοδήµατος, τα

µέτρα του µνηµονίου έχουν συνέ-
χεια και διάρκεια για πολλά χρόνια,
αν µέχρι τότε δεν έχει ανατραπεί η
αντιλα|κή πολιτική από τον πανερ-
γατικό – παλλα|κό ξεσηκωµό.

Μέχρι τον Ιούλιο του 2011 θα
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η ανα-
λογιστική µελέτη για την βιωσιµό-
τητα του Επικουρικών Ταµείων και
όπως γνωρίζουµε το ΚΕΑΝ είναι
ελλειµµατικό. Με  δεδοµένο ότι δεν
προβλέπεται κρατική επιχορήγηση
για κανένα Επικουρικό Ταµείο,
είναι βέβαιο ότι οι Επικουρικές Συ-
ντάξεις θα µειωθούν κατά πολύ,
ενώ µε τη φόρα που έχουν πάρει
δεν µπορούµε να είµαστε σίγουροι
ούτε για τις κύριες συντάξεις.

Όλα αυτά τα γνωρίζετε, συνά-
δελφοι, από την ίδια σας την
πείρα. Είναι γνωστό, επίσης, ότι τα
ελλείµµατα του ΝΑΤ βρίσκονται
στα χρηµατοκιβώτια των εφοπλι-
στών. 

Εκείνο που εµείς θέλουµε να
προσθέσουµε είναι ότι όσο συνεχί-
ζεται αυτή η πολιτική, που στο
όνοµα της κρίσης παίρνει από τους
πολλούς που παράγουν τον
πλούτο και τα δίνει στους λίγους
που εκµεταλλεύονται αυτόν τον
πλούτο, η κρίση θα βαθαίνει γιατί
µε τα µέτρα αυτά είναι σαν να ρί-
χνουν λάδι στη φωτιά και δεν είναι
υπερβολή να πούµε ότι οδηγούν
µεγάλα τµήµατα του λαού στη
φτώχεια και την εξαθλίωση, µε
πρώτα θύµατα τους χαµηλοσυντα-
ξιούχους. 

ΚΑΛΕΣΜΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ Γ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΣ-ΝΑΤ
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ΝΑ ΜΗ ΛΕΙΨΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΣ-ΝΑΤ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΣ-ΝΑΤ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΟ 70%

ΠΡΟΣ: 
- 1. ΥΘΥΝΑΛ κ. Γ. ∆ιαµα-
ντίδη, 
- 2. Πρόεδρο και Μέλη ∆.Σ.
ΝΑΤ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
- 1. ΠΝΟ και  Σωµατεία,
- 2. Συνταξιουχικές Ενώσεις
ΝΑΤ,
- 3. Πολιτικά Κόµµατα Βουλής,
- 4. Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης.

Θεωρούµε απαράδεκτο
και το καταγγέλλουµε, να
µην εφαρµόζεται ο νόµος
3075/2002 για την αναπρο-
σαρµογή των συντάξεων
του ΝΑΤ στο 70% και η ∆ιοί-
κησή του να προσπαθεί να
καλύψει τις ευθύνες της
απευθυνόµενη µε  σχετικό
ερώτηµα προς τον Υπουργό.

Απαιτούµε  την  άµεση
εφαρµογή του νόµου
3075/2002, άρθρο 13, παρά-
γραφος 1/α, που ορίζει ότι οι
συντάξεις του ΝΑΤ επανα}-
πολογίζονται στο 70% των
Συλλογικών Συµβάσεων Ερ-
γασίας του 2010, αναδρο-
µικά από την 1 Γενάρη 2011.

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ
ΑΡΚΕΤΑ ΜΑΣ ΕΧΕΤΕ 

ΠΕΡΙΚΟΨΕΙ ∆ΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ

Πειραιάς, 01 Μάρτη 2011

Για το ∆.Σ. της ΠΕΣ-ΝΑΤ
Ο Πρόεδρος,  Γιώργος Λέκκας
Ο Γ.Γ., ∆ηµήτρης Καραλιώκης
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ΚΚΡΡΟΟΥΥΑΑΖΖΙΙΕΕΡΡΑΑ::  ……ττοο  ψψέέµµαα  έέχχεειι  κκοοννττάά  πποοδδάάρριιαα

Ευκαιρία για αρπαχτές κονόµες...
Ευκαιρία για µπίζνες βρήκαν οι Έλληνες

ακτοπλόοι εφοπλιστές, µε αφορµή τον ανα-
γκαίο απεγκλωβισµό των Κινέζων εργατών
από τη φλεγόµενη Λιβύη. Με διµερείς συµφω-
νίες ανάµεσα στις ακτοπλοϊκές εταιρείες και
το κράτος της Κίνας, ναυλωµένα πλοία ανέλα-
βαν να µεταφέρουν στην Κρήτη 15-20.000 Κι-
νέζους από διάφορα λιµάνια της Λιβύης. Από
εκεί, σε συνεργασία µε την κινέζικη πρεσβεία
στην Ελλάδα, θα επαναπατριστούν στη χώρα
τους.

Όσο για την ασφάλεια επιβατών και πλη-
ρώµατος, στα πλοία που έχουν ναυλωθεί,
είναι χαρακτηριστικό ότι επίσηµα από το
ΥΘΥΝΑΛ δηλώθηκε ότι «η αποκλειστική ευ-
θύνη για την ασφαλή µεταφορά των επιβατών
αυτών ανήκει αποκλειστικά και µόνο στον
πλοίαρχο και την εταιρεία». Άγνωστο παρα-
µένει ωστόσο αν έχουν ληφθεί και αν τηρού-
νται όλα τα απαραίτητα µέτρα που να
εξασφαλίζουν την ασφάλεια.

Γλίτωσε τον αποχαρακτηρισµό...
Τελικά διασώθηκε από τον κίνδυνο απο-

χαρακτηρισµού, ως ιστορικού και αρχιτεκτο-
νικού µνηµείου, το κτίριο του ΝΑΤ επί της
οδού Ζαλοκώστα 7 στην Αθήνα, καθώς η
κοινή συνεδρίαση του Κεντρικού Αρχαιολογι-
κού Συµβουλίου και του Κεντρικού Συµβου-
λίου Νεοτέρων Μνηµείων στις 3 Φλεβάρη
2011 οµόφωνα απέρριψε το αίτηµα του ΝΑΤ
για αποχαρακτηρισµό του.

Πρόκειται για κτίριο του 1938, έργο του
αρχιτέκτονα Α. Λαζαρίµου, ιδιοκτησίας του
ΝΑΤ, που αποφάσισε την «εκµετάλλευσή»
του στην κατεύθυνση της γενικότερης πολιτι-
κής ξεπουλήµατος της λαϊκής περιουσίας από
τις κυβερνήσεις του δικοµµατισµού.

Μετά από αγώνες του ΚΚΕ και άλλων φο-
ρέων, το 2008, όλο το κτίριο χαρακτηρίστηκε
ως µνηµείο, λόγω της αρχιτεκτονικής και
ιστορικής αξίας του, αφού συνδέεται µε την
αντίσταση του λαού ενάντια στη γερµανική κα-
τοχή, κυρίως λόγω της χρήσης των υπογείων
του για βασανισµούς αγωνιστών, µετά την επί-
ταξή του από τους ναζί.

Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει…
Την Τρίτη 8-2-2011 το βράδυ, ο εφοπλι-

στής και ιδιοκτήτης του τηλεοπτικού σταθµού
«Σκάι» προσκλήθηκε (από το σταθµό του) και
παραχώρησε συνέντευξη (στο σταθµό του) και
απάντησε σε σειρά αιχµηρών ερωτηµάτων
που του τέθηκαν από υψηλόβαθµο διευθυ-
ντικό στέλεχος (του σταθµού του). 

Τα ερωτήµατα, ειδικά εκείνα του τύπου
«πόσο σπουδαίος, πλουραλιστικός, δηµοκρα-
τικός κ.λπ. είναι ο σταθµός µας, κύριε Αλα-
φούζο» και οι απαντήσεις «πολύ σπουδαίος,
πολύ πλουραλιστικός, πολύ δηµοκρατικός»,
αναµένεται να εκδοθούν σε ειδικό εγχειρίδιο
από τον «Σκάι».

Ήταν την ακριβώς επόµενη µέρα από την
προβολή της συνέντευξης του ιδιοκτήτη του
(στο σταθµό του), που ο τηλεοπτικός «Σκάι»
πρόβαλε το πρώτο κατασκευασµένο «ρεπορ-
τάζ» του για να καταγγείλει τον «µονοκοµµα-
τικό» και «µονόχνωτο» «902»…

Τα «χρυσά κουτάλια» και ο «σάκος»
Ποιος δε θυµάται τα «χρυσά κουτάλια»,

που µας έταζαν και ποιος δεν βλέπει ότι αντί
γι’ αυτά το  «ευρωπαϊκό κεκτηµένο» όσο πάει
και µας φέρνει πιο κοντά στην εποχή  που στα
καράβια δεν υπήρχαν µαχαιροπήρουνα  και οι
ναυτεργάτες κουβάλαγαν µαζί τους τον σάκο
µε τα απαραίτητα εφόδια;

Και επειδή για να πορευτούµε σ’ ένα καλύ-
τερο µέλλον είναι χρήσιµο να γνωρίζουµε την
ιστορία µας, θυµίζουµε για όσους το ξεχνούν
αλλά και για τους νεότερους -που δικαιολογη-
µένα δεν γνωρίζουν- ότι το καθεστώς αυτό
ανατράπηκε µε τους αγώνες της θρυλικής
ΟΕΝΟ, οι πρωτεργάτες της οποίας πλήρω-
σαν µε εξορίες, φυλακές και εκτελέσεις, όπως
ο καπετάν Μήτσος Τατάκης, ο κοµµουνιστής,
ο νικητής της κόλασης της Μακρονήσου. 

Άθλιο παζάρι ...µειοδοσίας
Σε αδιέξοδο οδηγήθηκαν, µετά από τις

προκλητικές προτάσεις των εφοπλιστών, οι
διαπραγµατεύσεις µεταξύ της ΠΝΟ και του
ΣΕΕΝ, για την Συλλογική Σύµβαση στην
ακτοπλοΐα, τονίζουν σε δελτίο Τύπου τα τα-
ξικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ –
ΠΕΕΜΑΓΕΝ και προσθέτουν: 

«Συγκεκριµένα οι εφοπλιστές πρότειναν
αυξήσεις… 0,4% για το 2010 και δεν δεσµεύ-
ονται εάν αυτή η Σ.Σ.Ε. για την ακτοπλοΐα θα
ισχύει για όλους τους εργαζόµενους στην
Ακτοπλοΐα.»

Το …2% που ζήτησε για …αύξηση η συµβι-
βασµένη πλειοψηφία της ΠΝΟ, σε συνδυασµό
µε την αδιαλλαξία των εφοπλιστών και τις
προκλητικές δηλώσεις του ΥΘΥΝΑΛ, φανε-
ρώνει τις διαθέσεις του εργοδοτικού κυβερ-
νητικού συνδικαλισµού για έναν ακόµη
µειοδοτικό συµβιβασµό για το ξεπούληµα των
δικαιωµάτων των ναυτεργατών στα µέτρα των
εφοπλιστικών συµφερόντων και στα πλαίσια
της αντιλαϊκής κυβερνητικής πολιτικής. 

ΨΨήήφφιισσαανν  ννόόµµοο  γγιιαα  ττοο  µµααζζιικκόό  
ΕΕΚΚ∆∆ΙΙΩΩΓΓΜΜΟΟ  ττωωνν  ΝΝΑΑΥΥΤΤΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΩΩΝΝ

ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Με οργάνωση και σχέδιο στην κλιµάκωση του αγώνα 

Αγωνιστικό ΟΧΙ στη διάλυση της 
Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης

Με παρακαταθήκη την πλού-
σια αγωνιστική πείρα της

απεργίας στις 23 του Φλεβάρη οι
ταξικές δυνάµεις κλιµακώνουν
την πάλη τους ενάντια στην
αντεργατική και αντιλαzκή πολι-
τική, που µπαίνει σε φάση παρο-
ξυσµού. Με σχέδιο και οργάνωση
σε κάθε τόπο και κλάδο δουλειάς
οργανώνουν τα συλλαλητήρια
στις 10 του Μάρτη και σχεδιάζουν
το επόµενο βήµα τους, το συλλα-
λητήριο στις 9 του Απρίλη στην
Αθήνα, στο πλαίσιο και του 16ου
Συνεδρίου της Παγκόσµιας Συνδι-
καλιστικής Οµοσπονδίας (ΠΣΟ),
που εκείνες τις µέρες φιλοξενεί-
ται από το ΠΑΜΕ στη χώρα µας.

Το στίγµα αυτό δόθηκε στη
µαζική παναττική σύσκεψη στην
Αθήνα που οργάνωσε το ΠΑΜΕ,
την Τρίτη 1 Μάρτη,  όπου αποτι-
µήθηκε η εµπειρία της απεργίας
και κατατέθηκαν σκέψεις και συ-
µπεράσµατα για το πώς βαδίζει το
ταξικό συνδικαλιστικό κίνηµα. Σε
µια κατάµεστη αίθουσα µε τη
συµµετοχή εκατοντάδων συνδικα-
λιστών ο Γ. Πέρρος αναφέρθηκε
στα βασικά χαρακτηριστικά της
πρόσφατης απεργιακής µάχης,
σηµειώνοντας µεταξύ άλλων:

Σε συνθήκες έντασης της
εργοδοτικής τροµοκρατίας
µε απειλές για απολύσεις

Η απεργία 23 Φλεβάρη 2011
έγινε σε συνθήκες έντασης και
κλιµάκωσης της επίθεσης στη
ζωή της εργατικής τάξης. Σε συν-
θήκες που οι εργαζόµενοι, τα
λα|κά στρώµατα βρίσκονται αντι-
µέτωποι µε τη χειρότερη,
την πιο αντιδραστική κυ-
βέρνηση, η οποία µαζί µε
την τρόικα, το κεφάλαιο,
τα αστικά κόµµατα παίρ-
νει συνεχώς καινούρια
µέτρα, ήδη έχουµε το 4ο
µνηµόνιο και ετοιµάζεται
νέα αντιασφαλιστική επί-
θεση. Σε συνθήκες υπο-
νόµευσης της απεργίας
από τον κυβερνητικό και
εργοδοτικό συνδικαλι-
σµό, και σε πολλές περιπτώσεις
απεργοσπασίας µε στελέχη τους
να την οργανώνουν σε συνεν-
νόηση µε την εργοδοσία.

Παρ’ όλα αυτά η συµµετοχή
στην απεργία και γενικά και στους
κλάδους ήταν µεγάλη και σε πολ-

λές περιπτώσεις µεγαλύτερη από
τις 15 ∆εκέµβρη. Όπως επίσης
και οι απεργιακές συγκεντρώσεις
σε όλη τη χώρα. Η απεργία στις
23 Φλεβάρη είχε θετικά και ποιο-
τικά στοιχεία. Ηταν µια αποφασι-

στική παρέµβαση του ΠΑΜΕ, των
ταξικών δυνάµεων. Μια µάχη σε
πολλά µέτωπα και µε συνδυασµέ-
νες µορφές πάλης. Η απεργία
αυτή οργανώθηκε όχι σε συµβι-
βασµό και υποχώρηση µπροστά
σε δυσκολίες, αλλά µέσα από
προσπάθεια να τις ξεπεράσουµε. 

∆εν έχουµε την πολυτέλεια
στον παραµικρό εφησυχασµό, την
παραµικρή αναµονή. Η κρίση είναι
σε εξέλιξη και βαθαίνει. Συγκε-
ντρώνεται και συγκεντροποιείται
το κεφάλαιο µε χιλιάδες απολύ-
σεις. Η επίθεση θα µεγαλώσει σε
όλη τη ζωή της εργατικής τάξης,
στην Υγεία, την Παιδεία, την
Ασφάλιση, το εισόδηµα κ.λπ..

Τι κίνηµα χρειαζόµαστε
Ανεβαίνει η αγανάκτηση, ο

θυµός, συνειδήσεις διαφοροποι-
ούνται. Αυτό όµως πρέπει να µε-
ταφράζεται σε οργάνωση στους
τόπους δουλειάς και ταυτόχρονα
ν’ ανοίγει η συζήτηση για τον
άλλο δρόµο ανάπτυξης. Γιατί
χωρίς την προοπτική που έχει
στόχο την ανάπτυξη που θα υπη-
ρετεί τις σύγχρονες ανάγκες µας,
την εξουσία της εργατικής τάξης
και των συµµάχων της δεν υπάρ-
χει διέξοδος. 

Ο απεγκλωβισµός δυνάµεων
από το ΠΑΣΟΚ, τη Ν∆, τον οπορ-
τουνισµό είναι βασικό στοιχείο
άµυνας αλλά και αποτελεσµατικό-
τητας των αγώνων της εργατικής
τάξης. Να ξεκαθαρίσουµε  τι κί-
νηµα χρειάζεται. Συνδικάτα απο-

φασισµένα, οργανωµένα, απαλ-
λαγµένα από τους εκπροσώπους
της εργοδοσίας και της κυβέρνη-
σης.

Το επόµενο διάστηµα ανοί-
γουµε νέο κύκλο παρεµβάσεων.
Μπροστά µας έχουµε τις ΣΣΕ. Κυ-
βέρνηση και ΓΣΕΕ προχωρούν
στην ολοκλήρωση του εγκλήµα-
τος της κατάργησης των ΣΣΕ, µε
το κόλπο της αναβάθµισης του
ΑΣΕ, που επί της ουσίας θέτει
νέες προ}ποθέσεις προκειµένου
να µη γίνεται η επέκταση των κλα-
δικών ΣΣΕ, αυτόµατα. Κορο|δεύει
η ηγεσία της ΓΣΕΕ, λέει ψέµατα

όταν ότι οι επιχειρησιακές συµβά-
σεις είναι προ|όν ελεύθερης βού-
λησης. Αλλωστε, η ΓΣΕΕ έδωσε
τα ρέστα της για να περάσει ο
νόµος για τις επιχειρησιακές συµ-
βάσεις.

Πλούσια ανταλλαγή πείρας
Παίρνοντας το λόγο ένας-ένας

από τους συνδικαλιστές µετέφερε
τη δική του πείρα, τις δικές του
σκέψεις, από το εργοστάσιο, την
Επιτροπή, τη λειτουργία του Σω-
µατείου. 

Για τις ανατροπές που έρχο-
νται στην ακτοπλοGα µε το
διωγµό 4.500 ναυτικών µίλησε ο
πρόεδρος της Ένωσης Μαγεί-
ρων Εµπορικού Ναυτικού, Γ.
Αντωνόπουλος, ο οποίος µεταξύ
των άλλων αναφέρθηκε στην
«καραµέλα της ανταγωνιστικότη-
τας», που την πλήρωσαν ακριβά
οι ναυτικοί στον κλάδο της ποντο-
πόρας ναυτιλίας, όπου από το
1980 χάθηκαν 100.000 θέσεις
ργασίας. Στον αγώνα των ναυτερ-

γατών, που παρά την πολι-
τική επιστράτευση, µε δύο
απεργίες την ακύρωσαν στην
πράξη. Στην αξία της ταξικής
αλληλεγγύης που βρήκαν
µόνο στο πρόσωπο των συν-
δικάτων του ΠΑΜΕ, όταν το
σωµατείο τους εγκλωβι-
σµένο ακολουθούσε την
ΠΑΣΚΕ, για να προσθέσει
πως «οδηγηθήκαµε στο
τέλµα». 

Γι’ αυτό, κατέληξε, ο
πρόεδρος της ΠΕΕΜΑΓΕΝ, «δεν
υπάρχει άλλος δρόµος παρά η
συµπόρευση µε το ΠΑΜΕ. Ενό-
τητα, οργάνωση, αγώνες, γιατί οι
µέρες που έρχονται είναι δύσκο-
λες.

ΝΝΑΑΥΥΤΤΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΩΩΜΜΑΑΤΤΑΑΝΝΑΑΥΥΤΤΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΩΩΜΜΑΑΤΤΑΑ

Επόµενος σταθµός
τα συλλαλητήρια του ΠΑΜΕ
στις 10 του Μάρτη σε όλες

τις µεγάλες πόλεις της χώρας

Νέο συλλαλητήριο 
στην Αθήνα, στις 9 Απρίλη, 

στο πλαίσιο του 
16ου Συνεδρίου της ΠΣΟ 

που θα γίνει στην Ελλάδα

(Συνέχεια από τη σελ. 1)
Για τους παραπάνω λό-

γους το ΚΚΕ καταψήφισε το
απαράδεκτο αυτό νοµοσχέ-
διο. Όσο για τα άλλα κόµ-
µατα της υποτιθέµενης
αντιπολίτευσης, για µια
ακόµη φορά διαγωνίσθηκαν
µε την κυβέρνηση και µε-
ταξύ τους στην ευρωλα-
γνεία και την αφοσίωση
στην υπηρεσία των εφοπλι-
στικών συµφερόντων και µε
αυτό το σκεπτικό καταψήφι-
σαν!

Επειδή όµως η παύση
της προδικαστικής διαδικα-
σίας γίνεται µόνο όταν και
εφόσον ικανοποιηθεί το σύ-
νολο των απαιτήσεων των
εφοπλιστών και της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, έπεται
και συνέχεια της επίθεσης
σε βάρος των δικαιωµάτων
των ναυτεργατών, των νη-
σιωτών και όλων των εργα-
ζοµένων, µέχρι την πλήρη
απελευθέρωση, όπου οι
εφοπλιστές θα δροµολο-
γούν τα πλοία όπου και
όποτε θέλουν, µε όσο ναύλο
τους αρέσει, µε ναυτεργάτες
χωρίς δικαιώµατα, να κά-
νουν ότι τους λένε, να παίρ-
νουν ότι τους δίνουν, και τα
να λεηλατούν τις πλουτοπα-
ραγωγικές πηγές, τους φυ-

σικούς πόρους, να ελέγ-
χουν το γεωστρατηγικό
σταυροδρόµι τριών ηπεί-
ρων.

Αυτό το καθεστώς της
ασυδοσίας του εφοπλιστι-
κού κεφαλαίου, που έχει
εφαρµοσθεί σε όλες τις
χώρες - µέλη της Ε.Ε., στη
χώρα µας καθυστέρησε να
εφαρµοσθεί λόγω των ταξι-
κών αγώνων που ανέπτυ-
ξαν οι ναυτεργάτες µε
οργανωτή τη Ναυτεργατική
Συνδικαλιστική Κίνηση
(ΝΣΚ), τα ταξικά σωµατεία
ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ,
την έµπρακτη ταξική αλλη-
λεγγύη του ΠΑΜΕ.

Η διέξοδος από τη θέση
που µας έχουν φέρει µε την
αντιλαϊκή πολιτική τους οι
κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και
της Ν.∆., αλλά και οι συµβι-
βασµένες συνδικαλιστικές
ηγεσίες, για να υπηρετή-
σουν τα συµφέροντα του
εφοπλιστικού κεφαλαίου,
βρίσκεται στην οργανωµένη
ταξική πάλη στην κατεύ-
θυνση της απειθαρχίας, της
ρήξης και της ανατροπής,
για Ακτοπλοϊκές συγκοινω-
νίες που θα υπηρετούν τις
λαϊκές ανάγκες και όχι τα
συµφέροντα των εφοπλι-
στών.

Οι εργάτες της Ζώνης
αγωνίζονται ενάντια

στην πολιτική των ΠΑΣΟΚ,
Ν∆, ΕΕ η οποία για τα κέρδη
των εφοπλιστών, των µονο-
πωλιακών οµίλων, ξεχαρβα-
λώνει τη Ν/Ζ, συνολικά τη
ναυπηγική βιοµηχανία και
καταδικάζει τους εργαζόµε-
νους στην ανεργία και τις οι-
κογένειές τους στην
εξαθλίωση. Ταυτόχρονα οι
εργατοτεχνίτες απαιτούν
την άµεση χωροθέτηση της
Ν/Ζ, ώστε να εξασφαλι-
στούν όλοι οι χώροι στους
οποίους σήµερα εκτελού-
νται ναυπηγοεπισκευαστικές
εργασίες.

Η δυναµική παρέµβαση,
1 Φλεβάρη, απέτρεψε προς
το παρόν τα σχέδια της κυ-
βερνητικής διοίκησης του
ΟΛΠ ΑΕ, να αλλάξει τη
χρήση του Νέου Μόλου και
από επισκευαστική βάση
της Ν/Ζ να τον µετατρέψει
σε τµήµα του εµπορικού λι-
µανιού, όπου θα καταπλέ-
ουν τα πλοία RO/RO. 

Εκτός από την αντιλα|κή
πολιτική κυβέρνησης και
Ε.Ε. οι εργαζόµενοι της
Ζώνης και οι κάτοικοι της
περιοχής έχουν να αντιµε-
τωπίσουν, επίσης, τις υπο-
νοµευτικές ενέργειες του
εργοδοτικού κυβερνητικού
συνδικαλισµού, που έχει
αναλάβει το «σπάσιµο» της
ταξικής συσπείρωσης των
µεταλλεργατών ώστε στη
συνέχεια εύκολα κυβέρνηση
και εργοδοσία να πάρουν
πίσω κατακτήσεις, να αλλά-
ξουν τη χρήση χώρων της
Ζώνης και να µετατραπούν
σε µάντρες για τα κοντέινερ
της «COSCO». 

Στα πλαίσια αυτού του
σχεδίου η παράταξη µε το
ψευδεπίγραφο τίτλο «Εργα-
τική Ενότητα Μεταλλεργα-
τών», που στις πρόσφατες
αρχαιρεσίες στηρίχτηκε από
Εργοδότες - ΠΑΣΚΕ - ∆ΑΚΕ

- ΑΠ/ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
επιχείρησε να διαλύσει την
συνέλευση για να µη ληφθεί
απόφαση συµµετοχής στην
απεργία 23 Φλεβάρη και
αγωνιστικές κινητοποιήσεις
για τα τεράστια προβλήµατα
που αντιµετωπίζει ο κλάδος.

Πήραν, όµως, την κατάλ-
ληλη απάντηση από τους
ίδιους τους µεταλλεργάτες,
οι οποίοι µέσα σε θύελλα
αντιδράσεων «έδειξαν» στην
οµάδα αυτή την έξοδο, ενώ
εγκρίνοντας την εισήγηση
της πλειοψηφίας της διοίκη-
σης, την οποία έχουν εµπι-
στευτεί στις ταξικές
δυνάµεις της Αγωνιστική

Ενότητα Μεταλλεργατών
(ΑΕΜ), συσπειρωµένη στο
ΠΑΜΕ, αποφάσισαν απερ-
γία στις 23 Φλεβάρη και
έδωσαν εξουσιοδότηση στη
διοίκηση να κλιµακώσει τους
αγώνες τους αναλαµβάνο-
ντας δράση ώστε το πρό-
βληµα της
Ναυπηγοεπισκευαστικής
Ζώνης να γίνει υπόθεση
όλου του λαού του Πειραιά.

Για το ίδιο πρόβληµα σε
αγωνιστικό συναγερµό  βρί-
σκονται και οι κάτοικοι του
∆ήµου Κερατσινίου - ∆ραπε-
τσώνας, επειδή η µετατροπή
της Καρβουνόσκαλας σε car
terminal, θα επιβαρύνει
ακόµα περισσότερο το ήδη
βεβαρυµµένο περιβάλλον
της περιοχής και τους απο-
κλείει από τη θάλασσα, και
µε οργανωτή τη «Λαzκή Συ-
σπείρωση» διεκδικούν πα-
ραλιακή ζώνη 100% λα|κή
περιουσία, παρά την υπονο-
µευτική προσπάθεια του δη-
µάρχου (εκλεγµένου µε το
ψηφοδέλτιο των ΣΥΝ/ΣΥ-
ΡΙΖΑ – ∆Α και πλειάδας στε-
λεχών των ΠΑΣΟΚ - Ν∆) να
περιορίσει τις διεκδικήσεις
των κατοίκων, µόνο στα το-
πικά προβλήµατα που προ-
καλεί το Αναπτυξιακό
Πρόγραµµα του ΟΛΠ ΑΕ.

Πέρσι, διάφοροι εργοδοτικοί φορείς,
µεγαλοβιοµήχανοι, µεγαλέµποροι

και άλλα παράσιτα της κοινωνίας, έχο-
ντας στην υπηρεσία τους τον προπα-
γανδιστικό µηχανισµό της κυβέρνησης
και των Μέσων Ενηµέρωσης, εξαπέλυ-
σαν µια εκστρατεία συκοφάντησης του
αγώνα των ναυτεργατών, που πάλευαν
να µην περάσουν τα σχέδια του εφο-
πλιστικού κεφαλαίου για άρση του κα-
µποτάζ, που πάλευαν όχι µόνο για το
δικό τους δικαίωµα στη δουλειά µε συ-
γκροτηµένα δικαιώµατα, αλλά και για τη
δυνατότητα να ‘χουν δροµολόγια τα
αποµακρυσµένα νησιά και για να καλυ-
φθούν θέµατα ασφάλειας της χώρας,
µια και οι θαλάσσιες µεταφορές είναι
ενταγµένες στον αµυντικό σχεδιασµό.

Ο βρώµικος στόχος έπρεπε να επι-
τευχθεί µε κάθε βρώµικο τρόπο, για να
αποτραπεί η αλληλεγγύη από µε-
γάλα τµήµατα εργαζοµένων και
λα|κών στρωµάτων, που πράγµατι
εκφράστηκε. Έτσι, επινόησαν και
πρόβαλαν τη θεωρία της χαµένης
τουριστικής χρονιάς, της υπονό-
µευσης του ελληνικού τουρισµού
και ειδικά της κρουαζιέρας, της
δυσάρεστης εικόνας που µεταφέ-
ρεται στο εξωτερικό. Παρουσία-
ζαν, µάλιστα,  και ...«αποδεικτικά
στοιχεία», για δήθεν τεράστια µείωση
των τουριστών κρουαζιέρας,  µαζική µα-
ταίωση ταξιδιών κρουαζιέρας στη χώρα,
µείωση του τζίρου των καταστηµάτων,
τις επιπτώσεις των κινητοποιήσεων στην
οικονοµία συνολικά. 

Όλα αυτά πέρσι, την άνοιξη.
Φέτος, 1 Φλεβάρη για την ακρίβεια,
ανακοινώθηκαν τα επίσηµα στοιχεία
για την κίνηση της κρουαζιέρας στο λι-
µάνι του Πειραιά το 2010, που λένε ότι:
Σε µια χρονιά, που παρουσιάστηκε
κάµψη της τουριστικής κίνησης λόγω
της οικονοµικής κρίσης και µείωση
των αφίξεων τουριστών στη χώρα, ο
αριθµός των κρουαζιερόπλοιων που
«έπιασαν» Πειραιά ήταν περισσότερα

από όσα το 2009, ενώ οι επιβάτες που
επιβιβάστηκαν στον Πειραιά από 415
χιλιάδες το 2009, έφτασαν τις 452 χι-
λιάδες το 2010!

Αποκαλύπτεται, λοιπόν, ότι οι άθλιοι
κονδυλοφόροι της επικείµενης κατα-
στροφής του τουρισµού, έλεγαν ψέ-
µατα, µετέφεραν µυθεύµατα και
κατασκεύαζαν «στοιχεία», µε στόχο να
δηµιουργήσουν µέτωπο ενάντια στους
ναυτεργάτες, ώστε να εξυπηρετηθούν
τα σχέδια ολιγαρχίας - κυβέρνησης. Και
το έκαναν τότε µε τον ίδιο ακριβώς
τρόπο που σήµερα µας σερβίρουν ψέ-
µατα και κατασκευασµένα στοιχεία για
το «κόστος» των εργαζοµένων, το βάρος
των πρώην ∆ΕΚΟ, τους εργαζόµενους
φοροφυγάδες, τα διόδια, τα εισιτήρια
των αστικών συγκοινωνιών, τα «κλειστά
επαγγέλµατα» κ.ο.κ.

LUIS: . . .µε σηµαία
τον  ανταγωνισµό

Τη µετατροπή των κρουαζερορό-
πλοίων του σε πλωτά γκέτο µε το
διωγµό όσων Ελλήνων ναυτεργατών
έχουν αποµείνει, την υποστολή της ελ-
ληνικής σηµαίας, ότι, δηλαδή, θα
εφαρµόσει και αυτός το νόµο για την
άρση του καµποτάζ στα κρουαζερορό-
πλοια και ότι δεν πρόκειται να δώσει
φράγκο από τα εκατοµµύρια ευρώ που
οφείλει στο ΝΑΤ, ανακοίνωσε εκβια-
στικά ο όµιλος «ΛΟΥΗΣ». Σηµειώνεται
ότι η διοίκηση του ΝΑΤ, κάτω από την
πίεση του ταξικού ναυτεργατικού κινή-
µατος δεν έχει αποδεχθεί µέχρι σήµερα
την ισχύ του νόµου Κεφαλογιάννη, 3409

άρθρο 24, που ορίζει ότι όποιο πλοίο
εκτελούσε περιηγητικούς πλόες άνω
των 1500 κόρων και ναυτολογούσε Έλ-
ληνες ναυτικούς αυτοί απαλλασσόταν
από τις ασφαλιστικές εισφορές, ρύθ-
µιση για την οποία η νοµική υπηρεσία
του ΝΑΤ διαπίστωσε ότι βρίσκεται σε
αντίθεση µε άλλη νοµοθεσία του κρά-
τους.

Με αυτά τα δεδοµένα η διοίκηση
του ΝΑΤ κινήθηκε δικαστικά εναντίον
του οµίλου για διεκδίκηση καταβολής
των οφειλόµενων ασφαλιστικών ει-
σφορών, που µαζί µε τις προσαυξή-
σεις έχουν φθάσει σήµερα στο ποσό
των 28 εκατ. ευρώ.

Η δίκη, µεταξύ της εταιρείας κρου-
αζιέρας «Louis Hellenic Cruises» και
του ΝΑΤ, για το θέµα των ασφαλιστικών
εισφορών, που αφορά το ποινικό µέρος
της υπόθεσης, ήταν να γίνει 3 Φλεβάρη

αλλά αναβλήθηκε για τις 10
ΜαKου, ενώ το διοικητικό δικα-
στήριο στις 28 Γενάρη είχε
αποδεχθεί το αίτηµα της εται-
ρείας και έχει ζητήσει λεπτο-
µερή εξέταση του θέµατος,
χωρίς να έχει οριστεί νέα δικά-
σιµος.

Εκβιάζοντας, λοιπόν, η
«Louis» ανακοίνωσε ότι υπο-
στέλλει την ελληνική σηµαία
από τα κρουαζιερόπλοιά της,

παρά το γεγονός ότι ο κ. Κωστάκης
ΛοKζου είχε συµφωνήσει µε τον ΥΘΥΝΑΛ
Γ. ∆ιαµαντίδη να «παγώσει» την από-
φασή του και η υπόθεσή του να εξετα-
στεί από το Νοµικό Συµβούλιο του
Κράτους. 

Επιβεβαιώνεται το δίκιο του απερ-
γιακού αγώνα των ναυτεργατών και οι
θέσεις των ταξικών ναυτεργατικών σω-
µατείων ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ότι η
άρση του καµποτάζ, δηλαδή ο κανονι-
σµός 3577/92 της Ευρωπαzκής Ένω-
σης, τον οποίο επέβαλε µε νόµο η
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στην κρουα-
ζιέρα θα τροφοδοτούσε στο έπακρο
την επιθετικότητα του εφοπλιστικού
κεφαλαίου.
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Αντιναυτεργατικό ποδαρικό για  τους πλοι-
άρχους, που ορισµένοι ήθελαν να πιστέ-

ψουµε ότι το εφοπλιστικό κεφάλαιο ...δεν θα
τους πείραζε, έκανε η κυβέρνηση µε το Προε-
δρικό ∆ιάταγµα υπ’ αριθµόν 3/2011.Το νέο Π.∆.
αποτελείται από δύο άρθρα. Το πρώτο άρθρο
αναφέρει ότι η παράγραφος του άρθρου 2 του
Π.∆. 12/1993 (Α΄5), όπως αυτό συµπληρώθηκε
µε το Π.∆. 315/1995 (Α΄171), αντικαθίσταται ως
εξής:

«Υπήκοοι κρατών - µελών της Ευρωπα|κής
Ένωσης ή του Ευρωπα|κού Οικονοµικού
Χώρου, που έχουν την ιδιότητα του ναυτικού
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους τους,
έχουν την ίδια δυνατότητα προσβάσεως σε θέ-
σεις εργασίας επί ελληνικών εµπορικών πλοίων
κάθε κατηγορίας, µε εκείνη που επιφυλάσσε-
ται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής
νοµοθεσίας για τους Έλληνες ναυτικούς.

Η πρόσβαση στη θέση του πλοιάρχου και
του νόµιµου αναπληρωτή του επί των ελληνι-
κών εµπορικών πλοίων επιτρέπεται σε ναυτι-
κούς υπηκόους των πιο πάνω κρατών που
διαθέτουν τα απαιτούµενα προσόντα, υπό την
προ}πόθεση ότι διαθέτουν επάρκεια γνώσης
της ελληνικής γλώσσας, προς εξασφάλιση της
επικοινωνίας µε τις ελληνικές αρχές και κατα-
νόησης µε σαφήνεια και ακρίβεια της ελληνι-
κής ναυτιλιακής νοµοθεσίας, που επιτρέπει τη
διαχείριση εγγράφων σχετικών µε τη λειτουρ-
γία του πλοίου και την άσκηση των καθηκόντων
µε τα οποία είναι επιφορτισµένος ο πλοίαρ-
χος».

Να σηµειώσουµε ότι από το 2002 η Υπηρε-
σία Ναυτικών Μητρώων, εφαρµόζοντας υπουρ-
γικές αποφάσεις του Ανωµερίτη, εκδίδει
διπλώµατα και πιστοποιητικά σε αλλοδαπούς
µέσω «ατζέντηδων» (διεθνές δουλεµπορικό κύ-
κλωµα), µε βάση τις διακρατικές συµφωνίες
που έχουν συνάψει οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ
και της Ν.∆.! 

Τo δεύτερο άρθρο αναφέρει ότι: «Η ισχύς
του Π.∆. αρχίζει από τη δηµοσίευση του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως» και… κοντός
ψαλµός αλληλού|α, αφού δεν εξαιρείται καµιά
κατηγορία πλοίων!

ΆΆννοοιιξξαανν  ττοο  δδρρόόµµοο  κκααιι  γγιιαα                                                            
ππλλοοιιάάρρχχοουυςς  ααλλλλοοδδααπποούύςς  

Πρωτοβουλίες ΠΕΜΕΝ για τη Ναυτική 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ -  ΜΕΤΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  

Πολύµορφες κινητο-
ποιήσεις πραγµατο-

ποίησαν οι ναυτεργάτες
µε διοργανωτές τα σωµα-
τεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝ-
ΣΩΝ, Ένωση Μαγείρων (ΠΕΕΜΑΓΕΝ),
Ένωση Πληρωµάτων Ρυµουλκών
(ΠΕΡΠΝ), Ένωση Συνταξιούχων ΠΕΣ-
ΝΑΤ, την «Επιτροπή Ανέργων Ναυτερ-
γατών» και την «Επιτροπή Αγώνα
Σπουδαστών ΑΕΝ». 

Μετά από τις συσκέψεις στις 27/1,
10/2 και 17/2 ακολούθησαν µαζικές
παρεµβάσεις στο ΓΕΝΕ και συµβολική
κατάληψη, όπου µεταξύ άλλων απαί-
τησαν: 

ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ τη νοµιµότητά σας,
να βρίσκεται το ΓΕΝΕ στα χέρια των
δουλεµπόρων και των εφοπλιστών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ η πλειοψηφία του
ΓΕΝΕ να αποτελείται από εκπροσώ-
πους των αντιπροσωπευτικών ναυ-
τεργατικών ενώσεων. 

Κάθε µήνα συγκέντρωση όλων
των  CREW LIST των πλοίων στο
ΓΕΝΕ. Αποστρατικοποίηση, αποµά-
κρυνση του ΤΕΝΕΛ (ασφάλεια) από το
ΓΕΝΕ.

Στην είσοδο του ΓΕΝΕ οι ναυτεργά-
τες συµβολικά έστησαν τραπέζι µε φα-
σολάδα, µε ότι δηλαδή µπορούν οι
άνεργοι να αγοράσουν µε τα 235 ευρώ
που καταβάλλεται ως επίδοµα ανεργίας
και αυτό σε ελάχιστους, αφού οι προ}-
ποθέσεις είναι απαγορευτικές για την
συντριπτική πλειοψηφία των ναυτεργα-
τών.

Στη σύγκλιση του ∆ιοικητικού Συµ-
βουλίου του ΓΕΝΕ που πραγµατοποιή-
θηκε στις 22/2/2011 µε κυβερνητική
παρέµβαση, εντελώς πραξικοπηµατικά,
µη θέλοντας να έχουν οι ναυτεργάτες
την πλειοψηφία στο ∆.Σ. του ΓΕΝΕ,
απέκλεισαν τον αντιπρόσωπο του σω-
µατείου ΠΕΕΜΑΓΕΝ, που είχε
προταθεί από την ΠΝΟ µαζί µε
τους αντιπροσώπους της
ΠΕΜΕΝ και του ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ. 

Η πλειοψηφία του ∆.Σ. του
ΓΕΝΕ κάτω από την πολιτική κα-
θοδήγηση κυβέρνησης - εφοπλι-
στών, δήλωσαν ότι δεν έχουν
στοιχεία και δεν µπορούν να κά-
νουν ισολογισµό για το 2010,
ούτε προ}πολογισµό για να κα-
θοριστούν οι στόχοι για το 2011. Όπως
δήλωσαν τη µόνη αρµοδιότητα που
έχουν είναι ο ισολογισµός και προ}πο-
λογισµός που αφορά µόνο το υπαλλη-
λικό προσωπικό. Επίσης στην ερώτησή
µας, πόσοι είναι οι άνεργοι επιδοτούµε-
νοι και µη επιδοτούµενοι, ...δεν γνώρι-

ζαν γιατί όπως ισχυρίστηκαν το επίδοµα
ανεργίας δίνεται από τον Οίκο Ναύτου!
Όσον αφορά την απαίτησή µας για συ-
γκέντρωση κάθε µήνα όλων των CREW
LIST των πλοίων στο ΓΕΝΕ, αλλά και για
το σύνολο των απαιτήσεών µας, δήλω-
σαν ...αναρµόδιοι και ότι αυτά θα τα µε-
ταβιβάσουν στο Υπουργείο. 

ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ τη νοµιµότητα των
εφοπλιστών, που µετά τα ποντοπόρα
και την άρση του cabotage στα κρουα-
ζιερόπλοια, η κυβέρνηση  ψήφισε στις
22/2/2011 στη Βουλή, και την αντιλα|κή
«απελευθέρωση» των ακτοπλο|κών συ-
γκοινωνιών σε βάρος των ναυτεργατών,
των νησιωτών αλλά και των επιβατών.
Το άρθρο 20, περιλαµβάνει την κατάρ-
γηση των οργανικών συνθέσεων και το
προσωπικό µε συγκροτηµένα δικαιώ-
µατα. Ανοίγει το δρόµο στους εφοπλι-
στές και στην ακτοπλοKα για διεύρυνση
της «µαύρης» - ανασφάλιστης εργα-
σίας. 

Φτάνει πια! Ούτε βήµα πίσω.
Την κρίση να πληρώσει

η πλουτοκρατία

AΡΝΟΥΜΑΣΤΕ τη νοµιµότητα της
εξαθλίωσης. Η πλουτοκρατία και τα
τσιράκια τους, κατηγορούν το κίνηµά
µας, ως ένα κίνηµα εκτός ορίων και
νόµων, κραυγάζουν πως πρέπει να επι-
βληθεί η νοµιµότητα. Ούτε λίγο ούτε
πολύ µας λένε ότι οι αγώνες των ναυ-
τεργατών για να µην χαθούν στην ακτο-
πλοία άµεσα πάνω από 4.500 θέσεις
εργασίας µε συγκροτηµένα δικαιώµατα,
κυρίως των Γενικών Υπηρεσιών, δε γί-
νονται ανεκτοί, γιατί κυβέρνηση - εφο-
πλιστές δε συµφωνούν µε τέτοιου
είδους αιτήµατα και διεκδικήσεις! 

Οι εργαζόµενοι, οι ναυτεργάτες δεν
αισθανόµαστε καµιά «εθνική υποχρέ-
ωση» να θυσιαστούµε για τα ταξικά
συµφέροντα του «έθνους» των πλουτο-
κρατών, για να βγει από την κρίση το
κεφάλαιο αλώβητο και ακόµα πιο κερ-
δοφόρο. 

Να λοιπόν γιατί πρέ-
πει να εξουδετερώνονται
οι αυταπάτες, που σπέρ-
νουν οι οπορτουνιστές,
ότι τάχα είναι δυνατό  µε

µια καλύτερη διαχείριση του καπιταλι-
σµού να ικανοποιούνται βασικές ανά-
γκες και να υπάρξουν άµεσες και
ουσιαστικές λύσεις στο έδαφος του κα-
πιταλισµού  ή και άλλες δήθεν αντικαπι-
ταλιστικές απόψεις που αθωώνουν την
κυβέρνηση και την ντόπια πλουτοκρα-
τία, µε τις θεωρίες τους περί «κατοχής»
της χώρας από την τρόικα. 

Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα δεν
είναι χώρα υπό κατοχή, ούτε υποταγ-

µένη. Με τη θέληση των αστών και για
την εξυπηρέτηση των συµφερόντων
τους επιλέγει συµµετοχή σε ενώσεις,
όπως η Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ.  Στην Ελλάδα
υπάρχει ισχυρή εξουσία του κεφαλαίου.
Και γι’ αυτόν το λόγο ο αγώνας µας
πρέπει να είναι ταξικός, αντιµονοπωλια-
κός αντιιµπεριαλιστικός. 

Είναι µεγάλης σηµασίας
ο συντονισµένος αγώνας µέσα
από τις γραµµές του ΠΑΜΕ για:

� ∆ουλειά για όλους µε πλήρη δικαιώ-
µατα. 

� Ίση αµοιβή για ίση εργασία, πάταξη
της «µαύρης» και ανασφάλιστης εργα-
σίας. 

� Συνδικαλιστική εκπροσώπηση, για
όλους τους ναυτεργάτες. 

� Επιδότηση όλων των ανέργων χωρίς
προ{ποθέσεις και περιορισµούς, για
όλη τη διάρκεια της ανεργίας.

� Επίδοµα ανεργίας 1.120 ευρώ. 

� Υπολογισµό του χρόνου ανεργίας
σαν συντάξιµου χρόνου. 

� Κατώτερος µισθός 1.400 ευρώ και
κατώτερη σύνταξη 1.120 ευρώ. 

� Άµεση και έγκαιρη εξασφάλιση θέ-
σεων εργασίας για όλους τους ∆όκι-
µους των ΑΕΝ. 

� Πλήρη Ιατροφαρµακευτική κάλυψη.

� Να δοθεί σε όλους τους άνεργους
έκτακτο επίδοµα 1.120 Ευρώ.

ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΜΜΕΕΝΝΗΗ  ΠΠΑΑΛΛΗΗ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΝΝΕΕΡΡΓΓΙΙΑΑ
AAρρννοούύµµαασσττεε  ττηη  ννοοµµιιµµόόττηητταα  ττηηςς  εεξξααθθλλίίωωσσηηςς
ΑΑππααιιττοούύµµεε  δδοουυλλεειιάά µµεε ππλλήήρρηη  δδιικκααιιώώµµαατταα    

Με την συµµετοχή 45 αντιπροσώπων
από 19 χώρες, πραγµατοποιήθηκε

στην Κύπρο στις 15 - 16 Φλεβάρη διεθνής
συνδιάσκεψη της TUI TRANSPORT, του
τµήµατος Μεταφορών της Παγκόσµιας Συν-
δικαλιστικής Οργάνωσης (ΠΣΟ), µε θέµα
«Κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στις Με-
ταφορές, στον αγώνα κατά της παγκόσµιας
κρίσης, για την απασχόληση, τους µισθούς,
τα δικαιώµατα». Από την ΠΣΟ συµµετείχε ο
γενικός γραµµατέας της  Γιώργος Μαυρίκος
και από την ΠΕΜΕΝ ο Α’ γραµµατέας της
Θ. Ευαγγγελάκης, ο οποίος την οµιλία του
ανέφερε: 

Χαιρετίζουµε την διεθνή συνδιάσκεψη
των Μεταφορών της ΠΣΟ, χαιρετίζουµε τον
πρόσφατο απεργιακό αγώνα των Πορτογά-
λων εργαζοµένων στις δηµόσιες µεταφορές,
ενάντια στην µείωση των µισθών που πήρε
απόφαση η σοσιαλδηµοκρατική κυβέρνηση
της Πορτογαλίας, όπως αντίστοιχα αντιλα|κά
µέτρα παίρνει και η σοσιαλδηµοκρατική κυ-
βέρνηση του ΠΑΣΟΚ στη χώρα µας.  

Συγκεντρώνουµε την προσοχή µας στην
καπιταλιστική κρίση και πρέπει να σηµειώ-
σουµε ότι το εκµεταλλευτικό σύστηµα είναι
επικίνδυνο σε όλες τις φάσεις του οικονοµι-
κού κύκλου, γιατί η εκµετάλλευση της εργα-
τικής τάξης παραµένει και στη φάση της
ανόδου της καπιταλιστικής οικονοµίας, στην
οποία άλλωστε διαµορφώνονται οι προ}πο-
θέσεις που οδηγούν στην καπιταλιστική
κρίση.

Η γέννηση της καπιταλιστικής οικονοµι-
κής κρίσης έχει βαθύτερα αίτια, αφορά την
ίδια τη φύση του συστήµατος, τους νόµους
λειτουργίας του, τις αξεπέραστες αντιθέσεις
του, που στο κέντρο τους βρίσκεται η βασική
αντίθεση, η αντίθεση ανάµεσα στον κοινω-
νικό χαρακτήρα της παραγωγής και της ερ-
γασίας και στην καπιταλιστική ιδιοποίηση των
αποτελεσµάτων τους.

Γι’ αυτό µιλάµε για κρίση υπερσυσσώ-
ρευσης κεφαλαίων, υπερπαραγωγής, που εκ-
φράζεται µε ιδιαίτερη ένταση σε διεθνές και
εθνικό επίπεδο, µε την αύξηση του βαθµού
εκµετάλλευσης της εργατικής τάξης, την αύ-
ξηση του απλήρωτου χρόνου εργασίας, της
υπεραξίας.

Συνεπώς, η διαπάλη που γίνεται για τις
αιτίες της κρίσης αλλά και για την προο-
πτική είναι θέµα κρίσιµης σηµασίας για το
ταξικό συνδικαλιστικό κίνηµα.

Στην Ελλάδα για πολλά χρόνια διατηρή-
θηκε υψηλός ρυθµός ανάπτυξης της καπιτα-
λιστικής οικονοµίας, η αύξηση του
Ακαθάριστου Εγχώριου Προ|όντος (ΑΕΠ) κι-
νήθηκε περίπου στο 4,5 - 5%. Υπάρχει όµως

ένα αδυσώ-
πητο ερώ-
τηµα. Ποιός
ωφελήθηκε
από αυτή
την καπιταλιστική ανάπτυξη;

Από το 1990 µέχρι το 2007 αυξήθηκε το
ΑΕΠ κατά 6,6 φορές και τα κέρδη του µεγά-
λου κεφαλαίου κατά 28 φορές ενώ στον αντί-
ποδα καθηλώθηκαν οι µισθοί και οι
συντάξεις, χειροτέρευσε η κατάσταση των
εργατικών λα|κών οικογενειών.

Σ’ αυτό το έδαφος εκδηλώθηκε η καπιτα-
λιστική κρίση, που οδήγησε σε µείωση του
ΑΕΠ κατά 2% το 2009, 4% το 2010, µε πρό-
βλεψη ότι και το 2011 θα συνεχιστεί η µείωση
του ΑΕΠ. 

Στο όνοµα της κρίσης των ελλειµµάτων
και του δηµόσιου χρέους, εξαπολύθηκε µια
πολύ καλά οργανωµένη επίθεση, τόσο από
την κυβέρνηση της Ν.∆. όσο και από την κυ-
βέρνηση του ΠΑΣΟΚ µε στόχο την αύξηση
του βαθµού εκµετάλλευσης και τη µείωση
της τιµής της εργατικής δύναµης, τη διατή-
ρηση και την αύξηση της κερδοφορίας και
της ανταγωνιστικότητας του µεγάλου κεφα-
λαίου, αξιοποιώντας το γνωστό αντι-
λα|κό µνηµόνιο που συµφώνησε η
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ µε την Ευρω-
πα|κή Ένωση, την Ευρωπα|κή Κε-
ντρική Τράπεζα και το ∆ιεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο.

Τα µέτρα που παίρνει η σοσιαλ-
δηµοκρατική κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ, µε τη στήριξη της Ν.∆. και
του εθνικιστικού κόµµατος του
ΛΑ.Ο.Σ. δεν αφορούν τον ένα ή τον
άλλο τοµέα ή κλάδο, είναι συνολικά,
δεν είναι προσωρινά αλλά µόνιµα.

Πρόκειται για µέτρα που είχαν
αποφασιστεί από πολλά χρόνια πριν
στην Ευρωπα|κή Ένωση και επιβάλλο-
νται µε την αξιοποίηση του αρνητικού
συσχετισµού δύναµης σε πολιτικό και
συνδικαλιστικό επίπεδο, στο όνοµα
της κρίσης.

Εξίσου επικίνδυνη είναι η αντεργατική
επίθεση και στο χώρο της ναυτιλίας που επε-
κτείνει τον µαζικό διωγµό των ναυτεργατών
µε συγκροτηµένα δικαιώµατα πέρα από τα
ποντοπόρα, κρουαζιερόπλοια και στην Ακτο-
πλοKα,  µε την πλήρη εφαρµογή του ευρω-
πα|κού κανονισµού 3577/92, καθώς  και µε
άλλα αντεργατικά µέτρα, για να αναπτυχθεί
απρόσκοπτα η επιχειρηµατική δραστηριό-
τητα των µεγάλων µονοπωλιακών οµίλων, να
καταργηθούν  τα ναυτεργατικά δικαιώµατα
που έχουν αποµείνει.

Αυτό είναι το στίγµα της πολιτικής της
Ευρωπα|κής Ένωσης του ΠΑΣΟΚ και της
Ν.∆. Χειροτέρευση της κατάστασης των ναυ-
τεργατών προνόµια για το εφοπλιστικό κε-
φάλαιο. Τεράστια κέρδη στις συνθήκες των
υψηλών ναύλων αλλά και παραγγελίες 11 δι-
σεκατοµµυρίων Ευρώ στις συνθήκες της κρί-
σης που οι Έλληνες εφοπλιστές ενισχύουν
την ανταγωνιστικότητα τους και διατηρούν
την πρωτοκαθεδρία ελέγχοντας το 15% της
παγκόσµιας χωρητικότητας.

Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες διακρίνο-
νται ακόµα πιο καθαρά οι δύο γραµµές στο
συνδικαλιστικό κίνηµα.

Η διεθνής των λεγόµενων ελεύθερων
συνδικάτων, η Συνοµοσπονδία τους στην Ευ-
ρώπη, η ΓΣΕΕ και Α∆Ε∆Υ στην Ελλάδα, µε
την ευθύνη των φιλελεύθερων και σοσιαλδη-
µοκρατικών επιτελείων, υπηρετούν τα συµ-
φέροντα του κεφαλαίου.

Αυτή είναι η ουσία ανεξάρτητα από ελιγ-

µούς και τακτικές κινήσεις που αποσκοπούν
στην παραπλάνηση των εργαζοµένων. Στηρί-
ζουν το εκµεταλλευτικό σύστηµα, υποστηρί-
ζουν τη συνεργασία των τάξεων και τη
στρατηγική του κεφαλαίου. Έχουν εγκληµα-
τικές ευθύνες. Γιατί τόσο κατά την περίοδο
ανόδου της καπιταλιστικής οικονοµίας, όσο
και κατά τη διάρκεια της κρίσης κινούνται µε
αιχµή την κερδοφορία των µεγάλων επιχει-
ρήσεων. 

Επί της ουσίας καλλιεργούν τη µοιρολα-
τρία και θολώνουν τα νερά για να εγκλωβί-

σ ο υ ν
τους ερ-
γαζόµε -
ν ο υ ς
στον κα-

πιταλιστικό δρόµο ανάπτυξης. Αποδεδειγ-
µένα οι δυνάµεις αυτές είναι αντίπαλοι της
εργατικής τάξης και στο βαθµό που κατανο-
είται αυτό θα αλλάζει ο συσχετισµός δύνα-
µης υπέρ των ταξικών δυνάµεων, τόσο σε
διεθνές επίπεδο µε την ενίσχυση της ΠΣΟ,
που παλεύει µέσα σε δύσκολες συνθήκες,
όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Οι ταξικές δυνάµεις στην Ελλάδα, οι δυ-
νάµεις του Πανεργατικού Αγωνιστικού Με-
τώπου, του ΠΑΜΕ, στο οποίο συµµετέχουν
και τα ταξικά ναυτεργατικά συνδικάτα
ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ έδωσαν 22 απερ-
γιακές µάχες στο λιµάνι του Πειραιά και
άλλες πολύµορφες αγωνιστικές κινητοποι-
ήσεις. 

Οι ναυτεργάτες µε την ταξική αλληλεγ-
γύη των δυνάµεων του ΠΑΜΕ, κουρέλιασαν
την πολιτική επιστράτευση που επέβαλλε η
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στον 7ηµερο απερ-
γιακό αγώνα τους, τον Νοέµβρη του 2010, η

τρίτη πολιτική επιστράτευση την τελευ-
ταία δεκαετία (το 2002 κυβέρνηση

ΠΑΣΟΚ, το 2006 κυβέρνηση Ν.∆.)
απάντησαν στην επιβολή της κατανα-
γκαστικής εργασίας µε απεργία στις
15 ∆εκέµβρη 2010 και συνεχίζουν µε
την Πανελλαδική – Πανεργατική
απεργία στις 23 Φλεβάρη. 

Η κατεύθυνση, ο προσανατολι-
σµός που δίνει δύναµη στον αγώνα
µας είναι η σύγκρουση µε το εκµε-
ταλλευτικό σύστηµα, µε τις δυνάµεις
του κεφαλαίου και τους πολιτικούς
του εκπροσώπους. Είναι η επιµονή
στην ταξική πάλη και στην προο-
πτική της, στην ανατροπή, στην κα-
τάργηση του καθεστώτος της
εκµετάλλευσης ανθρώπου από άν-
θρωπο, στην οικοδόµηση µιας νέας

κοινωνίας που η εξουσία θα είναι στα χέρια
της εργατικής τάξης και των λαzκών δυνά-
µεων, τα µέσα παραγωγής θα είναι λαzκή
περιουσία και η οικονοµία θα αναπτύσσε-
ται µε κεντρικό σχεδιασµό, µε κριτήριο την
ικανοποίηση των λαzκών αναγκών.

Σ’ αυτή την πορεία πραγµατοποιήθηκε,
ένα πολύ σοβαρό βήµα στο συντονισµό της
δράσης και της κοινωνικής συµµαχίας ανά-
µεσα στην εργατική τάξη, στη µικρή και µε-
σαία αγροτιά, στους αυτοαπασχολούµενους,
στις γυναίκες και τη νεολαία, µε την κοινή
πάλη του ΠΑΜΕ, της ΠΑΣΥ της αγωνιστικής

συσπείρωσης στην αγροτιά, της ΠΑΣΕΒΕ
στους µικρούς επαγγελµατίες Βιοτέχνες και
Εµπόρους, του αγωνιστικού γυναικείου κινή-
µατος της ΟΓΕ και του Μετώπου Αγώνα
Σπουδαστών (ΜΑΣ).

Τα καθήκοντα για το συντονισµό της δρά-
σης τού ταξικού κινήµατος πολλαπλασιάζο-
νται γιατί στις συνθήκες της κρίσης
οξύνονται η ιµπεριαλιστική επιθετικότητα και
οι ενδο|µπεριαλιστικές αντιθέσεις για τον
έλεγχο και το µοίρασµα  του πλούτου και από
αυτή τη σκοπιά είµαστε σε ετοιµότητα παρα-
κολουθώντας µε ανησυχία τις εξελίξεις στην
περιοχή µας και στην ευρύτερη περιοχή. 

Οι εξελίξεις σε χώρες της Β. Αφρικής και
τη Ν.Α. Μεσόγειο επιτρέπουν την εξαγωγή
σοβαρών συµπερασµάτων. Η λα|κή πάλη έχει
δύναµη και µπορεί να ξεπεράσει τα πιο δύ-
σκολα εµπόδια, να ανατρέψει τους δυνάστες.
Οι αλλαγές όµως που θα οδηγήσουν στην
ικανοποίηση των λα|κών αναγκών, απαιτούν
άλλο επίπεδο οργάνωσης και ταξικό προσα-
νατολισµό, ισχυρό ταξικό κίνηµα και κοινω-
νική λα|κή συµµαχία, που θα παλεύει για
ριζικές αλλαγές, για ανατροπή της εξουσίας
των καπιταλιστών. 

Αυτή η κατεύθυνση µας δίνει δύναµη
στην αναµέτρηση µε την καταστολή, τις
κάθε λογής διώξεις που γίνονται σε βάρος
των ταξικών δυνάµεων από τις αστικές κυ-
βερνήσεις, το αστικό κράτος και τις ιµπε-
ριαλιστικές ενώσεις. 

∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝ∆ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΣΟ 
Η παρέµβαση του ΘΑΝΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΗ γ.γ. Α’ της ΠΕΜΕΝ

Συνεχίζεται η υποβάθµιση και η απαξίωση στο χώρο
της ναυτικής εκπαίδευσης και µετεκπαίδευσης, µε

τις ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδοµή και εκπαιδευ-
τικό προσωπικό να διογκώνονται, αποτέλεσµα της
αντιλα|κής πολιτικής. Προσπαθούν να φτιάξουν φτη-
νούς, ευάλωτους χωρίς δικαιώµατα ναυτεργάτες, που
θα σκύβουν το κεφάλι και δεν θα αντιδρούν στις συν-
θήκες γαλέρας, που θα αντιµετωπίζουν.Οι Μηχανικοί
του ΚΕΣΕΝ στη Γενική Συνέλευση, που πραγµατοποι-
ήθηκε στις 8/2 µε τη συµµετοχή εκπροσώπων της
ΠΕΜΕΝ, καταδίκασαν αυτή την κατάσταση και την πο-
λιτική που τη γεννά, αποφάσισαν τη συµµετοχή τους
στην 24ωρη απεργία στις 23 Φλεβάρη και πέτυχαν την
τροποποίηση της εµβόλιµης εξεταστικής, ενώ κατήγ-
γειλαν την παραβίαση του κανονισµού σπουδών του
ΚΕΣΕΝ για τη λειτουργία των εκπαιδευτικών συµβου-
λίων. Στην ίδια κατεύθυνση αποφασίστηκε πλαίσιο αι-
τηµάτων, που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες
πραγµατικές ανάγκες των ναυτεργατών.

Για τον σκοπό αυτό η ΠΕΜΕΝ µε επιστολή της
προς το ΥΘΥΝΑΛ, το ΚΕΣΕΝ, τις εφοπλιστικές ενώ-
σεις και την ένωση Πλοιάρχων αναφέρει: 

H ΠΕΜΕΝ µε πρωτοβουλίες και παρεµβάσεις
έχει αναδείξει τα οξυµένα προβλήµατα σε Ναυτική
Εκπαίδευση - Μετεκπαίδευση, και απαιτεί την
άµεση αντιµετώπισή τους για να ανταποκρίνονται
στις σύγχρονες πραγµατικές ανάγκες των µηχανι-
κών, των ναυτεργατών.

Σε αυτά τα πλαίσια πραγµατοποιεί στον χώρο της
ΠΕΜΕΝ σεµινάρια για την βοήθεια και στήριξη των
συναδέλφων, λειτουργεί τεχνική βιβλιοθήκη µε
στόχο την αξιοποίησή της και σε ηλεκτρονική
µορφή, για να µπορούν να έχουν πρόσβαση από πα-
ντού οι µηχανικοί.

Στις 26/2 πραγµατοποιήθηκε σεµινάριο στα ψυ-
κτικά µηχανήµατα, ενώ αντίστοιχα έχουν προγραµ-
µατισθεί σεµινάρια στις 19/3 για λέβητες και στις 9/4
για καύσιµα.

Για την καλύτερη ολοκλήρωση των σεµιναρίων,
όπως έχει γίνει και στο παρελθόν, χρειάζεται και η
εργαστηριακή υποστήριξη, η οποία υπάρχει  στον
χώρο του ΚΕΣΕΝ και απαξιώνεται.

Σε αυτή την κατεύθυνση µπορεί να διατίθενται τα
εργαστήρια ψυκτικών και λεβήτων του ΚΕΣΕΝ τις
απογευµατινές ώρες, για χρησιµοποίησή τους µε
ευθύνη της ΠΕΜΕΝ και χωρίς καµία οικονοµική επι-
βάρυνση.

Επειδή η προγραµµατισµένη για τις 18/2/2011
συνάντηση µεταξύ του Υπουργού ΘΥΝΑΛ, Ένωσης
Ελλήνων Εφοπλιστών, ΠΕΜΕΝ, ΠΕΠΕΝ για την Ναυ-
τική Εκπαίδευση - Μετεκπαίδευση αναβλήθηκε ζη-
τάµε να µας ενηµερώσετε για το πότε θα
πραγµατοποιηθεί.

Τα παραπάνω είναι βήµατα σε µια σειρά πολύµορ-
φων κινητοποιήσεων και εκδηλώσεων, που στόχο
έχουν την πάλη για τα δικαιώµατα των ναυτεργατών,
των εργαζοµένων, που συσπειρωµένοι γύρω από τα
ταξικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, το ΠΑΜΕ,
διεκδικούν το δικαίωµα στη δουλειά, την παιδεία, το
δικαίωµα στη ζωή.

Η διεθνής συνδιάσκεψη ολοκληρώ-
θηκε µε κοινή διακήρυξη καθορίζοντας
στόχους δράσης για το επόµενο διά-
στηµα, καθώς και  ψηφίσµατα µεταξύ των
οποίων και καταδίκης για την πολιτική επι-
στράτευση των Ελλήνων ναυτεργατών,
συγκεκριµένα: 

«Η διεθνή συνδιάσκεψη της TUI-
TRANSPORT, καταδικάζει το µέτρο της
πολιτικής επιστράτευσης που επέβαλε
στις 29 Νοέµβρη 2010, η Ελληνική κυ-
βέρνηση του ΠΑΣΟΚ στο απεργιακό
αγώνα των ναυτεργατών. Εκφράζουµε
την ταξική µας αλληλεγγύη στους Έλλη-
νες ναυτεργάτες που απάντησαν στην
πολιτική επιστράτευση µε απεργία στις
15 ∆εκέµβρη 2010 και συνεχίζουν µε
απεργία στις 23 Φλεβάρη 2011».

Επίσης έγινε εκδήλωση στα γραφεία
της Παγκύπριας Εργατικής Οµοσπονδίας
(ΠΕΟ) στην Λευκωσία, ενόψει του 16ου Συ-
νεδρίου της ΠΣΟ, που θα πραγµατοποιη-
θεί στην Αθήνα από τις 6 έως 9 Απρίλη
2011.  
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