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Αν δεν τους σταµατήσουµε, θα τα πάρουν όλα!
ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ - ΡΗΞΗ - ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Το κεφάλαιο µπορεί να εξασφάλισε την Κυριακή, 12/2/2012, τις ψήφους 199 βουλευτών και να 
ψηφίστηκε το µνηµόνιο-2, αλλά δεν πήρε την υπογραφή εκατοµµυρίων εργατών για το τσάκισµα 

των µισθών και των συντάξεων, το χτύπηµα των συλλογικών συµβάσεων εργασίας. 

ΓΣΕΕ - Α∆Ε∆Υ - ΠΝΟ
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΗΣ ΠΛΟΥΤΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Οι ηγεσίες ΓΣΕΕ και Α∆Ε∆Υ, όχι µόνο
απέρριψαν την πρόταση των δυνά-

µεων του ΠΑΜΕ για άµεση αγωνιστική κλι-
µάκωση και 24ωρη προειδοποιητική
απεργία στις 9 Φλεβάρη, αλλά µε τη συµ-
µετοχή τους στον περίφηµο «διάλογο»
των «κοινωνικών εταίρων», αποτέλεσαν
το «σκαλοπάτι» πάνω στο οποίο πάτησαν
εργοδότες, κυβέρνηση και τρόικα για να
φέρουν στο προσκήνιο όλες τις αντεργατι-
κές αξιώσεις τους. 

Αντίστοιχα, και η νόθα πλειοψηφία της
ΠΝΟ, στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής
Επιτροπής, στις 1/2/2012, (µε 8 κατά, 5
υπέρ και 1 λευκό) απέρριψαν την πρόταση
των ταξικών ναυτεργατικών σωµατείων
για πανελλαδική απεργία στις 9 Φλεβάρη
µε προοπτική κλιµάκωσης.

ΓΣΕΕ - Α∆Ε∆Υ - ΠΝΟ καλλιεργώντας
αναµονή και αυταπάτες, αφού έκαναν τα
πάντα για να µην οργανωθούν, να µην
αγωνιστούν οι εργάτες, δίνοντας πολύτιµο
χρόνο στην κυβέρνηση να περάσει τα σχέ-
διά της, ήρθαν στο παρά πέντε της ψήφι-
σης στη Βουλή της νέας δανειακής
σύµβασης και κάτω από την πίεση των δυ-
νάµεων του ΠΑΜΕ, να κηρύξουν 48ωρη
πανελλαδική πανεργατική απεργία στις 10
και 11 Φλεβάρη. Όµως, παρότι ψήφισαν
την 48ωρη απεργία, οι δυνάµεις ΠΑΣΚΕ
και ∆ΑΚΕ, προχώρησαν ανοιχτά στην υπο-
νόµευσή της. Σε µια σειρά από χώρους
δουλειάς, όπου στα σωµατεία έχουν την
πλειοψηφία, δεν πήραν απόφαση για
απεργία. Στα λιµάνια, την απεργία για µια
ακόµα φορά την κράτησαν οι δυνάµεις του
ΠΑΜΕ.

Ευθύνες, όµως, έχουν και οι δυνάµεις
της Α.Π. του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ, που συµµαχούν
ανοιχτά µε την εργοδοσία, όπως έκαναν
στο Βόλο στην περίπτωση της Ελληνικής
Χαλυβουργίας, όπου ΠΑΣΚΕ - ∆ΑΚΕ είπαν
ωµά ΝΑΙ στον Μάνεση, ενώ οι του ΣΥΝ
πρόσθεσαν ότι ...οι απεργίες βοηθούν τα
αφεντικά και ότι πρέπει να είµαστε ευέλι-
κτοι σε συνθήκες κρίσεις..., δηλαδή να δε-
χόµαστε µείωση 50% στους µισθούς και
στα µεροκάµατα!

ΝΑ ΜΗ ΠΑΓΙ∆ΕΥΤΟΥΝ              
ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

Οι σοβαρές απώλειες του
ΠΑΣΟΚ και της Ν.∆.

αποτελούν απόδειξη της λαϊκής
πίεσης, της δύναµης του εργα-
τικού, λαϊκού κινήµατος. 

Αυτή η µικρή νίκη, µε την
έννοια της επίδρασης της πίεσης
που ασκήθηκε, θα γίνει σηµα-
ντική αν ο λαός δεν επιτρέψει οι
διαφοροποιήσεις να γίνουν ο
δούρειος ίππος που θα ανακό-
ψει τη ριζοσπαστικοποίηση του
κινήµατος, την πάλη µε όρους
ρήξης και ανατροπής.

Το µεγάλο ΟΧΙ του λαού,
που εκφράζεται στις πολύµορ-
φες αγωνιστικές και στις απερ-
γιακές κινητοποιήσεις, πρέπει
να γίνει ΟΧΙ συνολικά κατά του
συστήµατος, της κυβέρνησης
και των κοµµάτων που στηρί-
ζουν την ΕΕ, το ∆ΝΤ, να γίνει
ΟΧΙ στη δικτατορία των µονο-
πωλίων.

Το πολυάριθµο "όχι" που
βγήκε από τη Βουλή δεν είναι
ενιαίο, δεν έχει ενιαία αφετηρία
αντίθεσης και προπάντων δεν
έχει ενιαία κατεύθυνση διεξό-
δου. 

Ο λαός δεν πρέπει να παρα-
συρθεί και να παγιδευτεί σε
δήθεν εύκολες και επιφανειακές
λύσεις. Ο συσχετισµός στο κοι-
νοβούλιο παραµένει εξαιρετικά
αρνητικός, πρέπει να αλλάξει µε
τους αγώνες και την ψήφο.

Τόσο οι βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ όσο και της Ν∆, που
αποσκίρτησαν στην ψηφοφο-
ρία, δήλωσαν ότι ψήφισαν µε
βάση τις αρχές του ΠΑΣΟΚ και
της Ν∆, ότι παραµένουν ιδεολο-
γικοπολιτικά στα κόµµατά τους,
άρα στην υπηρεσία του συστή-
µατος. Καµία αυτοκριτική από
την πλευρά τους, καµία διάθεση
στήριξης του κινήµατος ρήξης.

(Συνέχεια στη σελ. 2)

♦ Μειώνουν κατά 22% σε όλα τα επίπεδα
τους µισθούς ενώ στους νέους που πιάνουν
για πρώτη φορά δουλειά η µείωση φτάνει το
32% του σηµερινού µισθού.
♦ Ταυτόχρονα, µετά απ' αυτή τη συρρί-
κνωση, οι µισθοί παγώνουν για όλο το διά-
στηµα της προγραµµατικής περιόδου,
τουλάχιστον δηλαδή µέχρι το 2015.
♦ Καταργούν τις κλαδικές συµβάσεις. Όλες
οι συµβάσεις και κυρίως κλαδικές και οµοιο-
επαγγελµατικές δεν µπορούν να έχουν διάρ-
κεια µεγαλύτερη από 3 χρόνια και σε κάθε
περίπτωση θα λήξουν ένα χρόνο µετά την
ψήφιση των µέτρων. 
♦ Επιβάλλουν µείωση κατά 12% στις κύριες
συντάξεις, όλων των Ταµείων, άνω των
1.300 ευρώ.
♦ Επιβάλλουν νέα µείωση των επικουρικών
συντάξεων σε ποσοστό από 10% έως 20%. 
♦ Μειώνεται κατά 100 εκατοµ. ευρώ για το
2012 η κρατική χρηµατοδότηση προς το
ΝΑΤ (ν. 3986/11, άρθρο 44) µε ότι αυτό συ-
νεπάγεται για τις συντάξεις και την ιατρο-
φαρµακευτική προστασία.
♦ Παραµένει σε ισχύ η ενσωµάτωση του ΝΑΤ
στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (άρθρο 27) και του Οίκου
Ναύτου στον ΕΟΠΥΥ (άρθρο 31) του ν.
3863/10.    
♦ ∆ροµολογούν την διαµόρφωση θεσµικού
πλαισίου για την ιδιωτικοποίηση της ναυτι-
κής εκπαίδευσης και µετεκπαίδευσης.
♦ Παράλληλα προωθούν την άρση του
Cabotage σε όλες τις κατηγορίες πλοίων και
στην ακτοπλοΐα, µε κατάργηση των ΣΣΕ και
εφαρµογή επιχειρησιακών συµβάσεων, εται-
ρικό ναυτολόγιο, κατάργηση του Π∆ 177/74
που καθορίζει τις οργανικές συνθέσεις  των
πλοίων και της δεκάµηνης στελέχωσης τους.

ΑΑ ΡΡ ΧΧ ΑΑ ΙΙ ΡΡ ΕΕ ΣΣ ΙΙ ΕΕ ΣΣ
«« ΣΣ ΤΤ ΕΕ ΦΦ ΕΕ ΝΝ ΣΣ ΩΩ ΝΝ »»

Συνεχίζονται οι αρχαιρεσίες για την
ανάδειξη νέας διοίκησης στον «ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ». Ο Ενωτικός Αγωνιστικός
Συνδυασµός του «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ»
απευθύνει θερµό ταξικό χαιρετισµό
προς του Θερµαστολαδάδες και τους
καλεί να πάρουν όλοι µέρος µαζικά
στην ψηφοφορία, που διεξάγεται:
Από 13 ∆εκέµβρη 2011 έως 3 Απρίλη 2012
∆ευτέρα - Παρασκευή,  ώρες 10:00 - 14:00
♦ Η δύναµη του ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ είναι οι
θερµαστολαδάδες, ο αταλάντευτος
αγωνιστικός προσανατολισµός, η τα-
ξική πάλη, που αποτελεί την κινητήρια
δύναµη για τα συµφέροντα του κλά-
δου, της εργατικής τάξης. 
♦ Η δράση του ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, των
θερµαστολαδάδων, εµποδίζει τη λυσ-
σαλέα επίθεση των εφοπλιστών και του
πολιτικού προσωπικού του κεφαλαίου
για την κατάργηση των Συλλογικών
Συµβάσεων, τη διάλυση του ΝΑΤ και
τη κατάργηση  θεµελιακών µισθολογι-
κών και ασφαλιστικών – συνταξιοδοτι-
κών κατακτήσεων των ναυτεργατών. 
♦ Πολύτιµο όπλο είναι η αλληλεγγύη
των δυνάµεων του ταξικού εργατικού
κινήµατος του ΠΑΜΕ και της Παγκό-
σµιας Συνδικαλιστικής Οµοσπονδίας
(ΠΣΟ) στη καθηµερινή δράση και στις
µεγάλες µάχες της ταξικής πάλης.
Αυτό το έχει αποδείξει η ίδια η ζωή. 

ΟΧΙ στους ένοπλους «ράµπο» στα πλοία

Με πρόσχηµα «την κλιµα-
κούµενη αύξηση των

πειρατικών επιθέσεων διε-
θνώς» ΠΑΣΟΚ - Ν∆ -
ΛΑ.Ο.Σ., ψήφισαν στη Βουλή
το επικίνδυνο, για την ζωή
των ναυτεργατών και συνο-
λικά την προστασία της αν-
θρώπινης ζωής στη
θάλασσα, νοµοθετικό
έκτρωµα για παρουσία ένο-
πλων «φρουρών» στα εµπο-
ρικά πλοία, ικανοποιώντας
µία ακόµα αξίωση του εφο-
πλιστικού κεφαλαίου.
Την έντονη αντίθεσή τους εκ-
φράζουν µε δελτίο Τύπου τα
ταξικά ναυτεργατικά σωµατεία
ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕ-
ΕΜΑΓΕΝ, θέτοντας στους
υπεύθυνους τα παρακάτω
ερωτήµατα:
ΠΡΩΤΟ: Πως τοποθετούνται
στις θέσεις των σωµατείων µας
που τονίζουν πως η ύπαρξη
ένοπλων φρουρών διαµορφώ-
νει πραγµατικά συνθήκες πο-
λέµου που µπορούν να
οδηγήσουν σε µεγάλες ζηµιές
ακόµα και σε καταστροφές
πλοίων, σε νεκρούς και βαριά
τραυµατίες, σε µεγέθη που δεν
θα συγκρίνονται µε τις σηµερι-
νές συνέπειες και απώλειες σε
ανθρώπινες ζωές;
∆ΕΥΤΕΡΟ: Πως τοποθετού-
νται απέναντι στις θέσεις των
σωµατείων µας που τονίζουν
πως η ανταλλαγή πυρών σε
πλοίο που µεταφέρει πετρέ-
λαιο, παράγωγά του, αέρια και
χηµικές ουσίες, µπορεί να οδη-

γήσει σε πυρκαγιά, έκρηξη ή
ακόµα και ανατίναξη του
πλοίου µε αποτέλεσµα νε-
κρούς και τραυµατίες ναυτερ-
γάτες;
ΤΡΙΤΟ: Πως τοποθετούνται
στην εξέλιξη που αφορά ένο-
πλη αναµέτρηση επί του
πλοίου και αν υπολογίζουν τις
συνέπειες ή αν υπολογίζουν τις
συνέπειες επικράτησης των
πειρατών;
Τέταρτο: Πως τοποθετούνται
στο οφθαλµοφανές γεγονός
που τονίζει ότι τα πλοία που θα

φέρουν ένοπλους φρουρούς
θα αντιµετωπιστούν από τα
πειρατικά κυκλώµατα ως ειδι-
κοί στόχοι χρησιµοποιώντας
καλύτερο σχεδιασµό και εξο-
πλισµό;
Τα ταξικά σωµατεία τονίζουν
ότι καθιστούν  προσωπικά
υπεύθυνους για τα αποτελέ-
σµατα που θα προκαλέσει
σε βάρος των ναυτεργατών,
της Ζωής τους και της σωµα-
τικής τους ακεραιότητας, τον
κ. Πρωθυπουργό και τον κ.
Παπουτσή ως επικεφαλής
του Υπουργείου «Προστα-
σίας του Πολίτη».

Το ΚΚΕ όχι απλά καταψή-
φισε το νοµοσχέδιο αλλά το
χαρακτήρισε επικίνδυνο και
ζήτησε την απόσυρσή του,
για τι όπως τόνισε η βουλευ-
τής του κόµµατος ∆ιαµάντω
Μανωλάκου:
Η ύπαρξη ενόπλων φρουρών
διαµορφώνει πραγµατικά συν-
θήκες πολέµου που µπορεί να
οδηγήσουν σε µεγάλες ζηµιές,
ακόµα και σε καταστροφές
πλοίων, σε νεκρούς και τραυ-
µατίες σε µεγέθη που δε συ-
γκρίνονται µε τις σηµερινές
συνέπειες και τις απώλειες σε
ανθρώπινες ζωές.
Εκτός των άλλων, διαµορφώ-
νει συνθήκες που αλλάζουν το
χαρακτήρα του ναυτικού επαγ-
γέλµατος, αφού η ναυτολό-
γηση σε ένα τέτοιο πλοίο
αντιστοιχεί σε ναυτολόγηση σε
εµπόλεµη ζώνη µε µεγάλους
κινδύνους για την ίδια τη ζωή
των ναυτεργατών.
Γενικότερα, αυτή η κατάσταση
παρεµβαίνει αρνητικά στα ερ-
γασιακά δικαιώµατα των ναυ-
τεργατών, εγκυµονεί κινδύνους
αυθαιρεσιών, προβοκάτσιας
και χρησιµοποίησης αυτού του
µηχανισµού ακόµα και για
αντεργατικές πιέσεις, ενώ αλ-
λάζει και ο χαρακτήρας της ερ-
γασίας του πλοιάρχου, ο
οποίος αναγκάζεται να παίζει
στρατιωτικό ρόλο, αφού οι ένο-
πλοι φρουροί τελούν υπό την
εξουσία του. 

(Συνέχεια στη σελ. 2)
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��  ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, η Α’ Τακτική Γ.Σ. των Θερµαστολαδάδων γίνεται στις 29 Φλε-
βάρη 2012, Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ. στην αίθουσα του σωµατείου Νοταρά 108,
(1ος όροφος) στον Πειραιά. 
��  ΠΕΜΕΝ, η Α’ Τακτική Γ.Σ. των Μηχανικών θα γίνει στις 14 Μάρτη 2012, Τε-

τάρτη και ώρα 10:30 π.µ. στην αίθουσα της Ένωσης Μπουµπουλίνας 21, (1ος όρο-
φος) στον Πειραιά.
��  ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, η Ετήσια Τακτική Γ.Σ. των Αντιπροσώπων

θα γίνει στις 17 Μάρτη 2012, Σάββατο σε χώρο και ώρα που θα καθορισθεί τις επό-
µενες µέρες.
��  ΠΕΕΜΑΓΕΝ, η Ετήσια Τακτική Γ.Σ. των Μαγείρων θα γίνει στις 19 Μάρτη

2012, ∆ευτέρα και ώρα 09:00 π.µ. στην αίθουσα της ΠΝΟ Κολοκοτρώνη 132, (2ος
όροφος) στον Πειραιά. 
��  ΠΕΣ-ΝΑΤ, η Ετήσια Τακτική Γ.Σ. των Συνταξιούχων θα γίνει στις 21 Μάρτη
2012, Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ. στην αίθουσα της ΠΝΟ Κολοκοτρώνη 132, (2ος
όροφος) στον Πειραιά. 

Ηκαπιταλιστική  κρίση είναι βαθειά,
εκφράζει την υπέρ συσσώρευση

κεφαλαίου το οποίο βαλτώνει δεν µπορεί
να αξιοποιηθεί µε το ποσοστό κέρδους
που προσδοκούν οι καπιταλιστές κι αυτό
τους κάνει να λυσσάνε σαν θηρία, να γί-
νονται πιο επιθετικοί και η δίψα για κέρ-
δος να µετατρέπεται σε σφοδρή επίθεση
για να µειώσουν στο µέγιστο δυνατόν
την τιµή της εργατικής δύναµης, να κά-
νουν την εργατική τάξη πάµφθηνη,
χωρίς δικαιώµατα, γυρίζοντας τους εργα-
ζόµενους πολλά χρόνια πίσω.

Αυτό πρέπει να κατανοηθεί. Να κατανοηθεί
ότι δεν γλιτώνει κανένας, δεν υπάρχουν οάσεις
και όλα θα κριθούν από τον συλλογικό, συ-
ντονισµένο ταξικό αγώνα που θα προβάλει τα
µεγαλύτερα δυνατά εµπόδια στην αντιλαϊκή
επίθεση και θα ισχυροποιεί το µέτωπο ενάντια
στην καπιταλιστική βαρβαρότητα, στο σύ-
στηµα που προκαλεί δεινά στις εργατικές – λαϊ-
κές οικογένειες και στηρίζεται στην εξουσία
των µονοπωλίων και στην καπιταλιστική ιδιο-
κτησία στα µέσα παραγωγής, συµπεριλαµβα-
νοµένων των πλοίων που είναι στα χέρια των
εφοπλιστών.

Ακόµα κι αν η οικονοµία, µπει σε πορεία
ανόδου, αυτή θα είναι αναιµική, θα έχει το
στίγµα της σκληρής εκµετάλλευσης, της έλλει-
ψης δικαιωµάτων, της υψηλής ανεργίας που
βασανίζει πάνω από ένα εκατοµµύριο ανέρ-
γους, θα γεννήσει και άλλη κρίση.

Το ΠΑΣΟΚ, η Ν∆, ο ΛΑ.Ο.Σ.
προκαλούν τους ναυτεργάτες,
προκαλούν τους εργαζόµε-
νους και τους ανέργους όταν
λένε πληρώστε το χρέος, απο-
δεχτείτε τη µείωση των µι-
σθών και των συντάξεων, τα
φορολογικά χαράτσια, την
εµπορευµατοποίηση της Παι-
δείας, την υποβάθµιση της
Ναυτικής Εκπαίδευσης, τη διά-
λυση της Υγείας και της Πρό-
νοιας, τα χάλια του Οίκου
Ναύτη για να σωθεί η Ελλάδα. 

Επί της ουσίας, καλούν τις
λαϊκές δυνάµεις να αποδε-
χτούν τη φτώχεια, τη δυστυ-
χία, για να σωθεί η Ελλάδα
των βιοµηχάνων, των εφοπλι-
στών, των τραπεζιτών, να σωθεί η πλου-
τοκρατία για να συνεχίσει να ληστεύει το
λαϊκό µόχθο, να βγάζει κέρδη, να διαιω-
νίζεται το εκµεταλλευτικό καθεστώς.

Οι εφοπλιστές δεν πληρώνουν φορολογία,
ούτε για τα κέρδη, ούτε για τα περιουσιακά
τους στοιχεία. Απολαµβάνουν 56 νόµιµες φο-
ροαπαλλαγές και αυτά αθροίζονται µε τις φο-
ροαπαλλαγές των άλλων τµηµάτων του
κεφαλαίου, µε τα δισεκατοµµύρια της φορο-
διαφυγής και εισφοροδιαφυγής, µε την χρη-
µατοδότηση των επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων, µε τα κονδύλια που δίνονται
για τις ιµπεριαλιστικές ανάγκες του ΝΑΤΟ,
στοιχεία που οδήγησαν στο υψηλό χρέος, το
οποίο δεν αποδεχόµαστε. Είναι χρέος που δη-
µιούργησε η πλουτοκρατία και παλεύουµε να
το πληρώσει, παλεύουµε για τη λαϊκή εξουσία
που θα το διαγράψει.

Για πολλούς ναυτεργάτες, που έχουν ψη-
φίσει ΠΑΣΟΚ, Ν.∆. ή άλλα κόµµατα, τα πράγ-
µατα δεν είναι όπως χθες. Ζούνε κι αυτοί τις
συνέπειες της διακυβέρνησης των κοµµάτων
του κεφαλαίου, ζούνε την επιθετικότητα της
τρικοµµατικής κυβέρνησης του Μαύρου Με-
τώπου, την εχθρική στάση του ΛΑ.Ο.Σ., την
αφερεγγυότητα του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ.

Γι’ αυτό τους καλούµε να διώξουν τον
φόβο, τους δισταγµούς, να αντιστοιχίσουν τη
στάση τους µε το ταξικό συµφέρον τους, να
κάνουν το βήµα και να συναντηθούν µε το ΚΚΕ
και το ταξικό κίνηµα.

Να δώσουµε δύναµη στους καθηµερινούς
αγώνες, να στηρίζουµε την πάλη της ΠΕΜΕΝ,
του ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, των άλλων αγωνιστικών σω-
µατείων και συνδυασµών, να αποδυναµώ-
σουµε τον εργοδοτικό-κυβερνητικό
συνδικαλισµό, που εκφράζει η νόθα πλειοψη-
φία της ΠΝΟ και είναι σε αντίθεση µε τη θέ-
ληση των ναυτεργατών.

Έχουµε πολύ δουλειά να κάνουµε. Ασφα-
λώς οι εκλογές είναι µια σηµαντική µάχη, που
επιβάλλεται να δώσουµε µε όλες µας τις δυνά-
µεις για να ισχυροποιηθεί το ΚΚΕ. Αυτό είναι
ποιοτικό βήµα, που συνδέεται µε τον βασικό
στόχο, µε την αναγκαιότητα ανάπτυξης των
εργατικών, λαϊκών αγώνων, την πάλη για να
αποτινάξει η εργατική τάξη από πάνω της του
εκµεταλλευτές για να γίνει ο εργαζόµενος λαός
ιδιοκτήτης του πλούτου που παράγει.

Κοκορεύονται για την ανταλλαγή, το κού-

ρεµα των οµολόγων, για τη µείωση του χρέ-
ους. Αλλά ο λαός τα έχει πληρώσει, τα
πληρώνει διπλά και τριπλά. ΠΑΣΟΚ και Ν.∆.
έβαλλαν τη θηλιά στο λαιµό των εργαζοµένων
και η τρικοµµατική κυβέρνηση χρησιµοποιεί
αυτή τη θηλιά για να περάσει νέα βάρβαρα
µέτρα. 

Αυτά συζήτησαν στις Βρυξέλλες στη σύ-
νοδο κορυφής. Το σύστηµα αντιµετωπίζει σο-
βαρές διαχειριστικές δυσκολίες, σηµειώνεται
έντονος ιµπεριαλιστικός ανταγωνισµός, αλλά οι
αποφάσεις τους έχουν για συγκεκριµένη
γραµµή: 

Η αποκαλούµενη οικονοµική διακυ-
βέρνηση, το δηµοσιονοµικό σύµφωνο
και τα άλλα µέτρα που αποφάσισαν µε τη
συµµετοχή της Ελληνικής κυβέρνησης
σηµαίνουν επίθεση κατά των λαών σε
όλα τα µέτωπα.

(Συνέχεια στη σελ. 3)

Οι εξελίξεις στη ναυτιλία επιβεβαιώνουν
τις θέσεις του ΚΚΕ για πλοία,

ναυπηγεία και λιµάνια λαϊκή περιουσία

Από την οµιλία του Γιώργου Μαρίνου, 
µέλους του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ,

σε εκδήλωση της  ΚΟ Ναυτεργατών,
2/2/2012, στην αίθουσατης ΠΕΜΕΝ 

ΟΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΜΕΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ 9 ΜΑΡΤΗ 2012
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ΜΗΝΙΑΙΑ 

ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 

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 ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ
Εσωτερικού: Ευρώ 15
Εξωτερικού: Ευρώ  50

Φλεβάρης 2012

(Συνέχεια από τη σελ. 1)

Στο νόµο, δεν γίνεται πλέον
λόγος µόνο για «ιδιώτες ένο-
πλους φρουρούς» στα πλοία,
όπως τα αρχικά κείµενα, αλλά
έχει συµπεριληφθεί διάταξη
στο άρθρο 12 που προβλέπει
ότι στα πλοία, µετά από αίτηση
του πλοιοκτήτη, µπορούν να
επιβαίνουν και «ράµπο» του
Λιµενικού Σώµατος!
♦Την αντίθεσή τους µε την πα-
ρουσία ένοπλων φρουρών στα
πλοία έχουν εκφράσει τόσο οι
ναυτεργατικές συνδικαλιστικές
οργανώσεις όσο και άλλοι φο-
ρείς που σχετίζονται µε τις θα-
λάσσιες µεταφορές.
♦Tο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
Φορτωτών το οποίο σε έγ-
γραφό του αναφέρει ότι «δεν
πιστεύει ότι οι ένοπλοι φρουροί
είναι η απάντηση στην πειρα-
τεία, ακόµα και εάν η χρησιµο-
ποίησή τους είναι ευρέως
διαδεδοµένη».
♦H Ναυτιλιακή ∆ιάσκεψη
Ασφαλείας του ΙΜΟ, στα «βέλ-
τιστα µέτρα για την αντιµετώ-
πιση της πειρατείας», που
υιοθέτησε, δεν περιλαµβάνει
τη χρησιµοποίηση ένοπλων
φρουρών στα πλοία. 
♦Η Αίγυπτος αποφάσισε να
µην επιτρέπει τη διέλευση από
τη διώρυγα του Σουέζ ή τον κα-
τάπλου σε αιγυπτιακά λιµάνια
σε πλοία στα οποία επιβαίνουν
ένοπλοι φρουροί.

Όλα αυτά ήταν γνωστά στη
συγκυβέρνηση του Μαύρου
Μετώπου, αλλά µπροστά στην
πρεµούρα της να προωθήσει

τους ιµπεριαλιστικούς σχεδια-
σµούς του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε.
ψήφισε ακόµη ένα νόµο, που,
εκτός των άλλων, ενσωµατώ-
νει τον εµπορικό στόλο ακόµα
πιο βαθιά στους ενδοϊµπερια-
λιστικούς ανταγωνισµούς. 

Στην ίδια κατεύθυνση
εντάσσεται και η ναύλωση ελ-
ληνικών εµπορικών πλοίων
από το στρατηγείο της δύνα-
µης ταχείας επέµβασης του
ΝΑΤΟ που εδρεύει στη Θεσ-
σαλονίκη, για την µεταφορά
πολεµικού υλικού στον Περ-
σικό Κόλπο, αποκάλυψε πρό-
σφατα ο «Ριζοσπάστης». 

«60 χρόνια ΝΑΤΟ: Χού-
ντες - πολέµοι - τροµοκρα-
τία», αυτό το σύνθηµα
συµπυκνώνει όλες τις συνέ-
πειες, που έχει για τους λαούς
όλων των χωρών η ύπαρξη και
η επέκταση αυτού του ιµπερια-
λιστικού µηχανισµού. 

Ένα πραγµατικό δείγµα για
τις συνέπειες που έχει η πα-
ρουσία και η δράση των ένο-
πλων φρουρών στα εµπορικά
πλοία αποτελεί και το θερµό
επεισόδιο που διαδραµατί-
σθηκε 15-2-2012 στον Ινδικό
Ωκεανό, όταν «ράµπο» του ιτα-
λικού πολεµικού ναυτικού, που
επέβαιναν στο ∆/Ξ πλοιο
«ENRICA LEXIE», άνοιξαν
πυρ εναντίον αλιευτικού σκά-
φους, σκοτώνοντας δυο ψαρά-
δες! 

Οι ναυτεργάτες του πλοίου
µεταφέρθηκαν από 2 πλοία της
ινδικής ακτοφυλακής στη στε-
ριά, όπου επικράτησε µεγάλη
ένταση από διαδηλωτές, που
ζητούσαν την καταδίκη τους σε
θάνατο. 

Συνεχίζουν να µην εφαρµό-
ζουν τις ΣΣΕ οι εφοπλιστι-

κές εταιρείες ΑΝΕΚ, HSW,
ENDEAVOR κ.α. µε την ανοχή της
κυβέρνησης, του ΥΠΑΑΝ, και παρά
τις γραπτές δεσµεύσεις των εφο-
πλιστών για την εφαρµογή τους,
από τα τέλη Οκτώβρη του 2011. 

Ναυτεργάτες παραµένουν
µήνες απλήρωτοι µε τραγικά οικο-
νοµικά αδιέξοδα, ενώ χαρακτηρι-
στική είναι η στάση της ναυτιλιακής
εταιρείας ENDEAVOR SHIPPING
πλοιοκτήτρια των Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων
«IONIAN QUEEN» και «ELLI T»,
που παρά τις επανειληµµένες κα-
ταγγελίες των σωµατείων ΠΕΜΕΝ
– ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ – ΠΕΕΜΑΓΕΝ, για
τους απλήρωτους και ανασφάλι-
στους ναυτεργάτες µέλη πληρωµά-
των των ανωτέρω πλοίων, σε
σχετική ανακοίνωση της στις
21/02/2012, γράφει: 

«η ασφαλιστική κάλυψη των
πληρωµάτων έχει ήδη πάρει τον
δρόµο της µετά τις αποφάσεις
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
ΝΑΤ που συνεδρίασε την
16/02/2012, όσον δε αφορά την
µισθοδοσία των ναυτικών µας –
και παρά τις δυσκολίες που αντι-
µετωπίζουµε στην εξεύρεση µε-
τρητών – τους καταβάλλουµε
συνεχώς χρηµατικά ποσά που
καλύπτουν µέρος της µισθοδο-
σίας τους και θα συνεχίσουµε να
τους τα καταβάλλουµε έως την
οριστική εξόφληση τους».

ΟΧΙ στους ένοπλους «ράµπο» στα πλοία

ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ – ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ  ΤΙΣ ΣΣΕ 

Επίσης σε επιστολή της
10/02/2012 προς τον πλοίαρχο και
το πλήρωµα του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου
«IONIAN QUEEN» αναγράφει: 

«.. να ενηµερώσεις το πλή-
ρωµα σου ότι την ερχόµενη εβδο-
µάδα (13-19/02/2012) θα
στείλουµε 150.000,00 ΕΥΡΩ και
την επόµενη εβδοµάδα (20-
26/02/2012) επιπλέον 150.000,00
ΕΥΡΩ καθώς καταβάλλεται από
µέρους µας κάθε δυνατή προ-
σπάθεια προκειµένου να µειώ-
σουµε, έως το Πάσχα τους
οφειλόµενους µισθούς σε δύο το
πολύ…»

Η εταιρεία µε αυτές τις επιστο-
λές συνεχίζει να παραπλανά τους
ναυτεργάτες οι οποίοι παραµένουν
απλήρωτοι και ανασφάλιστοι και
δεν εφαρµόζει τη συµφωνία µε την
ΠΝΟ.

Η συνεδρίαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του ΝΑΤ στις
16/02/2012 που επικαλείται η εται-
ρεία, αποφάσισε κατά πλειοψηφία
οικονοµική ρύθµιση των ασφαλιστι-
κών εισφορών, µόνο για το «ELLI
T», η οποία και δεν έχει υλοποιηθεί
ενώ για το «IONIAN QUEEN» το αί-
τηµα για ασφάλισή του αποσύρ-
θηκε.

Η εταιρεία οφείλει προς το ΝΑΤ:
-1) Γα το «IONIAN QUEEN» ασφα-
λιστικές εισφορές για το χρονικό
διάστηµα από 1/05/2011 έως
30/07/2011 το ποσό των 150.000
ευρώ και από 1/08/2011 έως
30/12/2011 κατά εκτίµηση το ποσό
των 250.000 ευρώ και χωρίς να έχει
υπογράψει µέχρι σήµερα σύµβαση
ασφάλισης του πληρώµατος του
πλοίου. –2) Για το «ELLI T» εκκρε-
µούν ασφαλιστικές εισφορές για το
χρονικό διάστηµα από 29/06/2011
έως 30/09/2011 οι οποίες ανέρχο-
νται σε 170.000 ευρώ και από
1/10/2011 έως 30/12/2011 οφείλει ει-
σφορές 160.000 ευρώ.

Η εταιρεία στο «ELLI T» που
βρίσκεται στο Μώλο της ∆ραπε-
τσώνας, έχει εγκαταλείψει απλήρω-
τους τους ναυτεργάτες, εκ των
οποίων από καταγγελίες 7 παραµέ-
νουν στο πλοίο το οποίο είναι σβη-
στό, χωρίς ενδιαίτηση,
εγκυµονώντας σοβαρούς κινδύνους
για την υγεία των ναυτεργατών και
την ασφάλεια  του πλοίου, της Λιµε-
νικής εγκατάστασης.

Καλούµε τους ναυτεργάτες µέσα
και έξω από τα πλοία να οργανώ-
σουµε την πάλη µας, για το δικαί-
ωµα στη δουλειά µε συγκροτηµένα
δικαιώµατα, για να αντιµετωπί-
σουµε την ολοµέτωπη επίθεση που
δεχόµαστε στο σύνολο των δικαιω-
µάτων µας, σε ρήξη και ανατροπή
µε την αντιλαϊκή πολιτική του κεφα-
λαίου και των εκπροσώπων του.

Η ύλη του παρόντος
φύλλου έκλεισε 28
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∆∆ΑΑΝΝΕΕΙΙΑΑ::  κκααιι  ηη  ττεελλεευυττααίίαα  δδεεκκάάρραα  σσττοουυςς  ττρρααππεεζζίίττεεςς!!

Το σύνολο και των νέων δανείων, που υπογράφουν το µαύρο µέτωπο της συγκυ-
βέρνησης, στο όνοµα της «Ελληνικής ∆ηµοκρατίας», ανέρχονται σε 93,7 δισ. ευρώ

και θα πάνε όλα στους τραπεζίτες – µεγαλοπιστωτές και συγκεκριµένα:
α) 30 δισ. ευρώ, για να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους στους ιδιώτες οµολογιούχους

που θα συµµετάσχουν στο «κούρεµα», στην ανταλλαγή οµολόγων ύψους µέχρι 200 δισ.
ευρώ που λήγουν µέχρι το 2035 µε άλλα ονοµαστικής αξίας µειωµένης σε ποσοστό 50%.

β) 35 δισεκατοµµυρίων ευρώ για την επαναγορά οµολόγων από τις κεντρικές τράπε-
ζες των κρατών της Ευρωζώνης. Η επαναγορά, για λογαριασµό του ελληνικού κράτους,
θα γίνει από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

γ) 23 δισ. ευρώ, για την ανακεφαλαιοποίηση των ντόπιων τραπεζών και προκειµένου
να καλυφθούν για τις απώλειες µετά το «κούρεµα».

δ) 5,7 δισ. ευρώ, για την πληρωµή δεδουλευµένων τόκων για ορισµένα οµόλογα που
θα ενταχθούν στο «κούρεµα».

Σε επιστολή, 21 Φλεβάρη, του
προς την ΠΝΟ και την ΠΕΜΕΝ ο
Φαρµακευτικός Σύλλογος Πει-
ραιά, αναφέρει:

«Με λύπη µας σας ανακοινώ-
νουµε ότι θα σταµατήσουµε τη χο-
ρήγηση φαρµάκων µε πίστωση
στους ασφαλισµένους σας, αφού
αδυνατούµε να αντεπεξέλθουµε
στις υποχρεώσεις µας, µετά την
καθυστέρηση της πληρωµής µας
από το ταµείο σας. (σ.σ. Ο.Ν.) 

Μη έχοντας άλλη λύση, δυ-
στυχώς συµµετέχουµε χωρίς να το
θέλουµε στην πίεση που ήδη υφί-
στασθε από τον ασφαλιστικό σας
φορέα για µειώσεις των συντά-
ξεών σας. 

Αυτή τη δύσκολη ώρα η κατα-
νόηση και η αλληλεγγύη οφείλουν
να είναι αµοιβαίες.» 

Είναι κι αυτό αποτέλεσµα των
ελλειµµάτων και της µείωσης της
κρατικής επιχορήγησης του ΝΑΤ
και Ο.Ν., που σε συνδυασµό µε
την επιχειρηµατική δραστηριότητα
στον τοµέα της Υγείας και του
Φάρµακου αποβαίνει σε βάρος
των ασφαλισµένων.

Ευθύνες γι’ αυτή την κατά-
σταση αναλογούν, επίσης, και
στις συνδικαλιστικές ηγεσίες των
Φαρµακοποιών και των Γιατρών,
που ακόµα και απεργίες όταν κά-
νουν δεν εναντιώνονται ούτε κατ’
ελάχιστον στην εµπορευµατοποί-
ηση του φαρµάκου και γενικότερα
της Υγείας. 

Εδώ ταιριάζει η παροιµία ότι
«ενώ βλέπουν µπροστά τους τον
λύκο, αυτοί ψάχνουν για τα ίχνη
του...», αποφεύγοντας να συ-
γκρουσθούν µε τα µονοπώλια
στην Υγεία, την παραγωγή και
εµπορία φαρµάκων, που ξεζουµί-
ζουν τους εργαζόµενους, συνθλί-
βουν τους Γιατρούς και τώρα
κατασπαράζουν τους Φαρµακο-
ποιούς. 

Καλούµε τους Φαρµακοποι-
ούς και τους Γιατρούς να συµπα-
ραταχθούν µε το ταξικό εργατικό
κίνηµα, το ΠΑΜΕ, στον αγώνα για
Εθνικό Φορέα Παραγωγής -  ∆ια-
νοµής Φαρµάκων, για ∆ωρεάν
∆ηµόσια Υγεία - Πρόνοια για
όλους, χωρίς καµία επιχειρηµα-
τική δραστηριότητα.

ΓΙΑΤΡΟΙ - ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ - ΕΡΓΑΤΕΣ      
να συµπαραταχθούν για δωρεάν Υγεία

Αυτό που έγινε την Κυ-
ριακή 12 Φλεβάρη στο

κέντρο της Αθήνας µε πρωτα-
γωνιστές τις δυνάµεις καταστο-
λής του αστικού κράτους και
τους κουκουλοφόρους, ήταν ένα
καλά οργανωµένο σχέδιο κρατι-
κής καταστολής και προβοκά-
τσιας, που εκτυλίχθηκε κατά τη
διάρκεια των µεγάλων διαδηλώ-
σεων µε στόχο να χτυπηθεί το
εργατικό λαϊκό κίνηµα. 

Το ίδιο σκηνικό είχε στηθεί
και τον ∆εκέµβρη του 2008 µε
αφορµή τη δολοφονία του µα-
θητή Αλέξη Γρηγορόπουλου και
επαναλήφθηκε τον Μάη του
2010 µε τρείς νεκρούς στην
“Marfin” και τον Ιούνη του
2011 µε έναν νεκρό,.

Οι κρατικοί κατασταλτικοί
µηχανισµοί χτύπησαν αναί-
τια µε τόνους χηµικών. Στη
συνέχεια, ΜΑΤ και κουκου-
λοφόροι έδρασαν συντονι-
σµένα και έβαλαν σε
εφαρµογή το σχέδιό τους µε
στόχο να διαλύσουν τις δια-
δηλώσεις, να τροµοκρατή-
σουν το οργανωµένο ταξικό
εργατικό-λαϊκό κίνηµα, τις δυνά-
µεις του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ.

Οµάδες µε κουκούλες έδρα-
σαν µε καταµερισµό και σχέδιο,
κάτι σαν καταδροµικές ενέρ-
γειες, αλλά και µε «εµπρηστικά
πυροµαχικά» που δε βρίσκονται
εύκολα στην αγορά, σύµφωνα
µε τους πυροσβέστες. Και πάνω
απ' όλα µε εκπαίδευση που πα-
ραπέµπει σε µηχανισµό για κα-
τασταλτικές ενέργειες σε
κατοικηµένες περιοχές. 

1. Οι κουκουλοφόροι έδρα-

σαν µε απόλυτο συγχρονισµό.
Σχεδόν ταυτόχρονα, γύρω στις
10:30 το βράδυ, µπήκαν φωτιές
σε δεκάδες κτίρια στο κέντρο
της Αθήνας. έτσι που να δυσκο-
λεύει σηµαντικά το σβήσιµό
τους. 

2. Οι κουκουλοφόροι είχαν
στη διάθεσή τους ειδικό εξοπλι-
σµό, που δεν µπορεί να τον
προµηθευτεί έτσι απλά ο οποι-
οσδήποτε. Η χρησιµοποίηση
αυτού του εξοπλισµού, που είναι
και πανάκριβος, απαιτεί ιδιαί-
τερη εκπαίδευση.

3. Το µπαράζ των πυρκα-

γιών και των καταστροφών σε
κτίρια, εξελίχθηκε σχεδόν ταυτό-
χρονα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη,
Βόλο, Τρίκαλα, Πάτρα, Αγρίνιο,
Κέρκυρα, Ηράκλειο.

Ο πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ.
είπε ότι οι αστυνοµικοί λένε πως
δε θέλουν να χτυπήσουν το λαό,
άρα πρέπει να αναλάβουν
άλλες δυνάµεις. Ποιες; ∆εν είπε,
αλλά κάτι θα ξέρει... 

Και αυτό αποκαλύφθηκε σε
λίγες µέρες, µε αποκαλυπτικό
δηµοσίευµα πάλι του «Ριζοσπά-

στη», για ασκήσεις του Ελληνι-
κού Στρατού προς αντιµετώπιση
«απειλών» σε αστικό περιβάλ-
λον και στρατολόγηση µέσω
«σεµιναρίου» παραστρατιωτι-
κών για βρώµικες αποστολές
εκτός, αλλά και εντός των
χωρών του ΝΑΤΟ.

Υπενθυµίζεται πως στις
αρχές Φλεβάρη είχε αφιχθεί
στον ίδιο χώρο µε µεταγωγικό
αεροσκάφος «C-9» µια µονάδα
των Ειδικών ∆υνάµεων των
ΗΠΑ, µέλη των γνωστών
«Seals», δύναµη η οποία ανα-
λαµβάνει µυστικές επιχειρήσεις

σε ξένα εδάφη, όπως αυτή
της εξόντωσης του Οσάµα
µπιν Λάντεν στο Πακιστάν. Η
δύναµη αυτή πήρε µέρος σε
άσκηση συνεκπαίδευσης ελ-
ληνικών και αµερικανικών Ει-
δικών ∆υνάµεων το διάστηµα
6-16 Φλεβάρη στον κόλπο
των Μεγάρων.

Οι δραστηριότητες αυτές
συνδέονται µε τη συµµετοχή
των ελληνικών Ενόπλων ∆υ-
νάµεων στο «Συντονιστικό
Κέντρο Ειδικών Επιχειρή-

σεων του ΝΑΤΟ» (NSCC). Το
σχετικό νοµοσχέδιο για την ελ-
ληνική συµµετοχή εγκρίθηκε τον
Αύγουστο του 2011, µε τη στή-
ριξη ΠΑΣΟΚ, Ν∆, ΛΑ.Ο.Σ. σαν
«Μνηµόνιο κατανόησης» της
κυβέρνησης µε τις ΗΠΑ και το
ΝΑΤΟ. 

Οι εργαζόµενοι, ο λαός,
έχουν πλέον πείρα. Με την ορ-
γανωµένη πολιτική πάλη να επι-
βάλει το δίκιο του, έτσι απαντά
σε αστούς, στους προβοκάτο-
ρές τους.

Μηχανισµός καταστολής των λαών
µε τη συµµετοχή στρατού και ΝΑΤΟ 

(Συνέχεια από τη σελ. 1)

Η κριτική τοποθέτηση και η αποχή του
ΛΑ.Ο.Σ. από την ψηφοφορία, αφού συνέ-
βαλε στη συγκρότηση της κυβέρνησης του
µαύρου µετώπου, αφού συνέβαλε στη δια-
µόρφωση βασικών θέσεων του Μνηµονίου,
είναι επίσης αναγκαστική επιλογή τακτικής,
καθώς δεν οφείλεται στο φιλεργατισµό του,
αλλά στο ρόλο που θέλει να παίξει για τη
στήριξη της κυρίαρχης
πολιτικής µε την
έξαλλη αντικοµµουνι-
στική επίθεση, την
κρατική βία και κατα-
στολή. 

Είναι ακέραια η ευ-
θύνη των ΣΥΡΙΖΑ και
∆ΗΜΑΡ, που ανεξάρ-
τητα από τις µεταξύ
τους επιµέρους διαφο-
ρές, έχουν κάνει ση-
µαία τους το
Μνηµόνιο, υπερασπι-
ζόµενοι ταυτόχρονα
την ΕΕ. Καλλιεργούν
στο λαό πλήθος αυταπατών και φρούδων
ελπίδων για αλλαγή βάρδιας στο πολιτικό
σύστηµα µε µια κυβέρνηση που είναι πιο
ικανή τάχα να διαπραγµατεύεται όµορφα και
καλά µε την ΕΕ, να κερδίσει χρόνο στην
εξυπηρέτηση του χρέους, σε αρµονική συ-
νύπαρξη µε τα µονοπώλια και τις διεθνείς
ενώσεις τους.

Αποδεικνύεται ότι το λεγόµενο "αντιµνη-
νονιακό µέτωπο", µε ό,τι επίθετα µπορεί να
προηγηθούν, αριστερό, ανανεωτικό, πα-
τριωτικό, εθνικοανεξαρτησιακό, είναι µια
σαπουνόφουσκα, αφού µπορεί να στεγάσει
ετερόκλητες δυνάµεις, που ως κοινό παρα-
νοµαστή έχουν τη διάσωση και τον απατηλό
εξανθρωπισµό του καπιταλιστικού συστήµα-
τος.

ΗΗ  ΜΜΑΑΧΧΗΗ  ΤΤΩΩΡΡΑΑ  ΕΕΝΝΤΤΕΕΙΙΝΝΕΕΤΤΑΑΙΙ

Οι µεγαλειώδεις λαϊκές κινητοποιήσεις
- συνέχεια και κορύφωση σειράς δια-

δηλώσεων και απεργιών - φανερώνουν πως
οι εργαζόµενοι, οι λαϊκές οικογένειες, οι
νέοι, οι άνεργοι δεν θα δεχτούν καρτερικά
τη σφαγή τους, το σάρωµα της ζωής τους.
Σε αυτό έχει βάλει ανεξίτηλη τη σφραγίδα
του το ΠΑΜΕ, τα ταξικά συνδικάτα στους
χώρους δουλειάς και στους κλάδους και οι
Λαϊκές Επιτροπές στις εργατικές, λαϊκές γει-
τονιές. 

Από δω και πέρα νέο σάλπισµα αγώνα,
απειθαρχίας και ανυπακοής πρέπει να ακου-
στεί από κάθε εργοστάσιο, κάθε γραφείο,
κάθε πανεπιστήµιο, κάθε λαϊκή γειτονιά της
πόλης και της υπαίθρου. Τώρα αρχίζει η
µάχη για να εµποδιστεί στην πράξη η βαρ-
βαρότητα. 

Ολα τα µέτρα που παίρνονται είναι για να
γίνει ο εργαζόµενος πάµφθηνος, να πληρώ-
σει αυτός και η οικογένειά του «τα σπα-

σµένα» των
καπιταλιστικών αντα-
γωνισµών και τα χρέη
που δηµιουργεί η
πλουτοκρατία και το
κράτος της. 

Κράτος και εργοδό-
τες µαζί µε τον εργοδο-
τικό και κυβερνητικό
συνδικαλισµό, τους
προδότες των εργα-
τών, είναι «µια γροθιά»
απέναντι στο λαό.
Αντίστοιχα και οι άν-
θρωποι του µόχθου,
αυτοί που παράγουν τα

πάντα και πεινάνε πρέπει να οργανωθούν.
Κανένας ανοργάνωτος, κανένας έξω από το
σωµατείο. Η αλληλεγγύη στα πλαίσια του
αγώνα πρέπει να θεριέψει.

Οι εργαζόµενοι έχουν τη δύναµη να τους
τροµοκρατήσουν. Αν συνειδητοποιήσουν το
ρόλο τους στην παραγωγή και την κοινωνία
και οργανωθούν ανάλογα προτάσσοντας το
αίτηµα ο πλούτος που παράγεται στη χώρα
να αξιοποιείται για την ευηµερία του λαού.
Αυτό τρέµουν συγκυβέρνηση - τρόικα - µο-
νοπώλια, αυτό είναι το όπλο που κάνει πα-
νίσχυρο κάθε απλό λαϊκό άνθρωπο. Η µάχη,
λοιπόν, τώρα ξεκινάει και οι µεγαλειώδεις
κινητοποιήσεις της Κυριακής δίνουν ώθηση,
αισιοδοξία, ελπίδα για πιο µαχητική δράση
από δω και στο εξής.

Εδώ και τώρα χρειάζεται να υψωθεί
στους χώρους δουλειάς και στις συνοικίες
πανεργατικό - παλλαϊκό µέτωπο παρεµπόδι-
σης και αντεπίθεσης. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ µε το
ΠΑΜΕ. Καµιά αναµονή. Οργάνωση στα σω-
µατεία. Με σχέδιο κατά εργοστάσιο, κατά
τόπο δουλειάς συλλογικά να αποφασίσουµε,
µε Γενικές Συνελεύσεις, µε συσκέψεις. Οι
εργοδότες να µας βρουν µπροστά τους ορ-
γανωµένους και αποφασισµένους. Να µην
επιτρέψουµε την υλοποίηση των µέτρων
που συναποφάσισαν κυβέρνηση, ΕΕ και µε-
γάλο κεφάλαιο.

Αγώνας και ρήξη τώρα πριν είναι αργά.  
Μπορούµε να νικήσουµε.

ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ - ΡΗΞΗ - ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΟΠΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΛΛΑ∆Α ΜΙΑ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ

Για πάνω από 120 µέρες οι εργάτες της Ελληνικής Χαλυ-
βουργίας δίνουν µια σκληρή µάχη, µάχη που αφορά όλη την
εργατική τάξη και τους συµµάχους της. Έσπασαν το φόβο και
την τροµοκρατία, την απειλή της πείνας. Ακολουθούν το δρόµο
που θα ήθελαν να έχουν ακολουθήσει πολλοί περισσότεροι.

Χρειάζεται νέο κύµα αλληλεγγύης και οικονοµικής στήριξης.
Είναι χρέος κάθε εργάτη, άνεργου, φτωχού µεροκαµατιάρη, της
νεολαίας και των γυναικών, των αυτοαπασχολούµενων και της
φτωχής αγροτιάς. Είναι χρέος όλου του λαού απέναντι στα παι-
διά του.

Για τον σκοπό αυτό το ΠΑΜΕ καλεί σε εντατική δράση για
την επιτυχία της οικονοµικής εξόρµησης για τη στήριξη των χα-
λυβουργών. 

Η διάρκεια της εξόρµησης θα είναι µέχρι 31 Μάρτη
Λογαριασµός κατάθεσης: 146/762521-91 στην ΕΤΕ

Οι φορείς που συµµετέχουν στο ΠΑΜΕ, στην ΠΑΣΕΒΕ, στο
ΜΑΣ, στην ΟΓΕ και στην ΠΑΣΥ, οι λαϊκές επιτροπές να πρωτο-
στατήσουν για την επιτυχία της οικονοµικής εξόρµησης.

Στα πλαίσια αυτά τα ταξικά ναυτεργατικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ
- ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ - ΠΕΣ-ΝΑΤ, η Επιτροπή  Ανέργων
Ναυτεργατών και η Ναυτεργατική Συνδικαλιστική Κίνηση πα-
ρέλαβαν και διένειµαν κουπόνια, που διακινούνται ήδη στους
ναυτεργάτες.

Το κάθε ∆.Σ. σωµατείου, ο κάθε συνδυασµός που στηρίζε-
ται από το ΠΑΜΕ, η κάθε σωµατειακή επιτροπή να χρεώσει ερ-
γάτες και εργάτριες που θα διακινούν τα κουπόνια. Να
απευθυνθούµε πλατιά στον εργατόκοσµο, σε κάθε χώρο δου-
λειάς, γειτονιά, σχολειό και πολυκατοικία, η νίκη των χαλυ-
βουργών θα είναι νίκη όλων των εργατών.

ΠΣΟ: Βδοµάδα Αλληλεγγύης 9 – 14 Μάρτη
Πέρα απ’ την οικονοµική εξόρµηση, που ήδη βρίσκεται σε

εξέλιξη σ’ όλη τη χώρα, το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Γραφείο
της Παγκόσµιας Συνδικαλιστικής Οµοσπονδίας, που την Καθαρή
∆ευτέρα, 27 Φλεβάρη, παρέδωσε 600 λαγάνες στους χαλυ-
βουργούς, αποφάσισε την κήρυξη βδοµάδας Αλληλεγγύης από
9 µέχρι 14 Μάρτη.

Το  ΠΑΜΕ, που είναι µέλος της ΠΣΟ, καλεί συνδικάτα, µα-
ζικούς φορείς, εργαζόµενους, λαϊκά στρώµατα να στηρίξουν µε
όλες τους τις δυνάµεις τον ηρωικό αγώνα των χαλυβουργών.

Θάνατος ναυτεργάτη

Θανατηφόρο ναυτεργα-
τικό ατύχηµα έγινε 12.-2-
2012 το βράδυ στο Φ/Γ
πλοίο «ΚΑΛΥΨΩ» µε ελλη-
νική σηµαία, στο λιµάνι της
Πάρου. Πρόκειται για τον
48χρονο πλοίαρχο, ο
οποίος, σύµφωνα µε το δελ-
τίο Τύπου του Λ.Σ., κατά την
προσπάθειά του να αποβι-
βαστεί από το καράβι
«έχασε την ισορροπία του
και αφού αρχικά έπεσε στο
κρηπίδωµα», στη συνέχεια
«βρέθηκε στη θάλασσα
χωρίς τις αισθήσεις του».

Ναυτεργάτες του πλη-
ρώµατος τον ανέσυραν από
τη θάλασσα και τον µετέφε-
ραν στο Κ.Υ. Πάρου ενώ την
επόµενη µέρα έγινε αερο-
διακοµιδή στην Αθήνα και
κατά τη µεταφορά του µε
ασθενοφόρο από το αερο-
δρόµιο στο ΚΑΤ έχασε τη
µάχη µε το θάνατο. 

Το «ΚΑΛΥΨΩ» είναι κα-
ράβι υπερήλικο µε έτος κα-
τασκευής το 1977, που για
το πλήρωµα σηµαίνει ότι
βρίσκεται συνεχώς στο πόδι
για να το έχει εν κινήσει.

Πνιγµένοι 
στη Μεσόγειο

Περισσότεροι από
1.500 µετανάστες και
πρόσφυγες πνίγηκαν ή
εξαφανίστηκαν το 2011
προσπαθώντας να δια-
σχίσουν τη Μεσόγειο,
όπως ανακοίνωσε η
Ύπατη Αρµοστεία του
ΟΗΕ για τους Πρόσφυ-
γες (UNHCR). 

Βέβαια, ο αριθµός
των νεκρών δεν µπορεί
να εξακριβωθεί ακριβώς,
πάντως το ρεύµα των µε-
ταναστών έχει αυξηθεί
λόγω και των τελευταίων
ιµπεριαλιστικών επεµβά-
σεων στη Βόρεια Αφρική
και των προηγούµενων
πολέµων σε Ιράκ, και
Αφγανιστάν. 

Το 2011 περισσότεροι
από 58.000 άνθρωποι
έφτασαν στην Ευρώπη
µέσω της Μεσογείου µε
διάφορα δουλεµπορικά
σαπιοκάραβα, και η
πλειονότητα σύµφωνα µε
τα στοιχεία αποβιβά-
στηκε στην Ιταλία.

ΝΑΥΤΙΚΑ ...ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
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(Συνέχεια από τη σελίδα 1)

Αυτές τις µέρες σήκωσαν το θέµα του ορισµού επι-
τρόπου στην Ελλάδα. Η υποκρισία περισσεύει.

Γιατί το ΠΑΣΟΚ, η Ν.∆., το κόµµα της Μπακογιάννη αλλά
και ο ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ ή το κόµµα του Κουβέλη, που µιλάνε
για «πατριωτισµό» και «αξιοπρέπεια», έχουν µεγάλες
ευθύνες για την εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωµάτων
µέσα από την ενσωµάτωση της χώρας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και το ΝΑΤΟ.Τα κόµµατα που κυβερνούν έχουν
αποδεχθεί την επιτήρηση της χώρας, που είναι µέρος
των αποφάσεων που έχουν προσυπογράψει.

∆υνάµεις που αυτοαποκαλούνται “αντιµνηµονιακές”
επιχειρούν να θολώσουν τα νερά. Μιλάνε για επίθεση
από το εξωτερικό, για “κατοχή“ της Ελλάδας, προσπα-
θούν να αθωώσουν την ελληνική αστική τάξη και το εκ-
µεταλλευτικό σύστηµα, να χειραγωγήσουν την πάλη του
λαού, να την περιορίσουν σε ορισµένα αιτήµατα, αφή-
νοντας έξω τις αντεργατικές ανατροπές που επέβαλαν
οι αστικές κυβερνήσεις την προηγούµενη περίοδο, πα-
ραγράφοντας τη στρατηγική του κεφαλαίου.

Ο ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ και άλλα σχήµατα του οπορτουνιστι-
κού χώρου, µιλούν για “προοδευτική, αντιµνηµονιακή
κυβέρνηση”, αναµασούν αοριστολογίες για “ανάπτυξη”,
“επενδύσεις” και “απασχόληση”, αποκοµµένα από το ζή-
τηµα της εξουσίας και την ιδιοκτησία στα µέσα παρα-
γωγής. Τι θα κάνει η “προοδευτική κυβέρνηση”; Πώς θα
αναπτυχθεί η βιοµηχανία, η ναυτιλία, ο κλάδος της ναυ-
πηγοεπισκευής προς όφελος της εργατικής τάξης; Πώς
θα βρούνε σταθερή δουλειά οι ναυτεργάτες, οι µεταλ-
λεργάτες της Ζώνης και οι άλλοι εργαζόµενοι, αφού η
εξουσία και τα µέσα παραγωγής θα είναι στα χέρια του
κεφαλαίου, τα πλοία στα χέρια των εφοπλιστών, που
χαράζουν την πορεία τους µε κριτήριο το κέρδος; Κο-
ροϊδεύουν το λαό. Αυτές οι λύσεις έχουν χρεοκοπήσει
σε διεθνή κλίµακα και έχουν κάνει µεγάλη ζηµιά στο
λαϊκό κίνηµα.

Κόµµατα όπως ο ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ, η ∆ηµοκρατική Αρι-
στερά του Κουβέλη είναι χρήσιµα για τους καπιταλιστές
και λειτουργούν ως αναχώµατα για να εγκλωβίσουν λαϊ-
κές δυνάµεις και να υπηρετήσουν το αστικό πολιτικό σύ-
στηµα.

Αυτή τη χρησιµότητα µπορούµε να τη δούµε στη
στήριξη της Κοινής Ναυτιλιακής πολιτικής της Ε.Ε. που
οικοδοµείται πάω στον βασικό άξονα της ανταγωνιστι-
κότητας και της κερδοφορίας των ναυτιλιακών επιχει-
ρήσεων. Μπορούµε να τη δούµε στη στήριξη της ΓΣΕΕ
που την ώρα της µάχης διαπραγµατεύεται µε την εργο-
δοσία πόσα θα χάσουν οι εργαζόµενοι.

Μπορούµε να τη δούµε µέσα από τις θέσεις που επι-
διώκουν τη νοµιµοποίηση του χρέους στις συνειδήσεις
των εργαζοµένων, χωρίζοντάς το σε ηθικό και ανήθικο.
Μπορούµε να τη δούµε στην προβολή θέσεων που πα-
ρουσιάζουν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αυτό το
εργαλείο του κεφαλαίου, ως µέσο που θα σώσει τους
λαούς.

Υπάρχουν πολλά ράµµατα για τη γούνα τους. στε-
λέχη του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ είναι χρεωµένα ακόµα και µε
απεργοσπασία σε πολλές επιχειρήσεις, µεταξύ των
οποίων και οι χαλυβουργίες του Βόλου, του βιοµήχανου
Μάνεση.

Σηµειώστε. Αυτές τις µέρες που συζητιέται στη
βουλή το άθλιο νοµοσχέδιο για τα ναρκωτικά ο ΣΥΝ/ΣΥ-
ΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, το κόµµα του Κουβέλη υποστηρίζουν
φανατικά τη νοµιµοποίηση των ναρκωτικών, την εµπο-
ρία. Καλλιεργούν τη ναρκοκουλτούρα που δηλητηριάζει
τη νέα γενιά, ο λαός πρέπει να βγάλει συµπεράσµατα.

Οι συκοφαντικές ανοησίες κατά του ΚΚΕ δείχνουν
την αντικοµµουνιστική εµπάθεια, αλλά και το φόβο απέ-
ναντι στη λαϊκή πάλη για ριζικές αλλαγές. Το ΚΚΕ, το
ΠΑΜΕ και οι άλλες αγωνιστικές συσπειρώσεις, είναι στο
δρόµο του αγώνα “βρέξει - χιονίσει”. Είναι µέσα στα ερ-
γοστάσια, στα καράβια, στους χώρους δουλειάς, στις
λαϊκές γειτονιές, διαθέτοντας τις δυνάµεις τους στην
πάλη για τα συµφέροντα των εργαζοµένων. Τους οπορ-
τουνιστικούς σχηµατισµούς δεν τους παίρνει στα σο-
βαρά η πλουτοκρατία και το σύστηµά της. Αυτή η
δύναµη του ΚΚΕ και του ταξικού κινήµατος τροφοδο-
τείται από το στόχο της ανατροπής του καπιταλισµού,
της οικοδόµησης του σοσιαλισµού, συγκεντρώνοντας
δυνάµεις στους καθηµερινούς αγώνες.

Αξιοποιούν την κρίση για ισοπέδωση 
των εργατικών δικαιωµάτων

 

Στη διάρκεια της κρίσης οι κυβερνήσεις του κεφα-
λαίου µείωσαν δραµατικά µισθούς και συντάξεις,

ξήλωσαν θεµελιακά δικαιώµατα, πτώχευσαν το λαό και
έδωσαν δισεκατοµµύρια στους τραπεζίτες, στους βιο-
µήχανους και στους εφοπλιστές αλλά και πάλι στο
όνοµα της κρίσης, στο όνοµα του χρέους σχεδιάζουν,
µε την νέα δανειακή σύµβαση, να ισοπεδώσουν κάθε δι-
καίωµα που απέµεινε.Σκοπεύουν να καταργήσουν τις
Συλλογικές Συµβάσεις και να στείλουν τον βασικό µισθό
στα τάρταρα, να µειώσουν δραµατικά τον 13ο και 14ο

µισθό, τις επικουρικές συντάξεις, να απελευθερώσουν
πλήρως την Ακτοπλοϊα, συνολικά τις εσωτερικές θα-
λάσσιες µεταφορές, να βγάλουν από την οργανική σύν-
θεση το ξενοδοχειακό προσωπικό, να µειώσουν τις
οργανικές συνθέσεις και να κάνουν ότι έκαναν στα πο-
ντοπόρα και στα κρουαζιερόπλοια, ν κινήσουν δηλαδή
τα Ακτοπλοϊκά µε προσωπικό χωρίς κανένα δικαίωµα,
χωρίς ΣΣΕ, µε πάµφθηνους ναυτεργάτες, µε µαύρη ερ-
γασία.

Επιδιώκουν να καταργήσουν τη 10µηνη υποχρεω-
τική κίνηση των Ακτοπλοϊκών, να αφήσουν τα νησιά
χωρίς συγκοινωνία και να µειώσουν δραµατικά τον
χρόνο ναυτολόγησης. Αυτό λέει το πόρισµα που έστη-
σαν. Αυτός είναι ο σχεδιασµός του Υπουργείου ανάπτυ-
ξης, αυτό προωθεί ο υφυπουργός Ναυτιλίας του ΛΑ.ΟΣ.
που λειτουργεί ως γραφείο Τύπου των εφοπλιστών και
προκαλεί κάθε µέρα και περισσότερο την οργή των ναυ-
τεργατών.

∆ιαφηµίζουν ως διέξοδο την απελευθέρωση της
Κρουαζιέρας και καλλιεργούν ελπίδες στους µικρούς
επαγγελµατίες ότι θα ανακάµψουν από το πέρασµα µε-
γάλου αριθµού πλοίων από τον Πειραιά και άλλα λιµάνια.
Λένε ψέµατα για να περάσουν τα αντιναυτεργατικά
µέτρα.

Και τώρα περνούν εκατοµµύρια επιβάτες από τον
Πειραιά και τώρα κατακλύζεται το λιµάνι από ξένους
τουρίστες αλλά όλα είναι έτσι σχεδιασµένα που το συ-
νάλλαγµα πάει σε συγκεκριµένες τσέπες, τα µικροµά-

γαζα είναι και θα παραµείνουν έξω από αυτό το σχεδια-
σµό.

Το ναυάγιο του COSTA CONCORDIA είναι ένα παρά-
δειγµα για το τι σηµαίνει καπιταλισµός, κέρδος, απελευ-
θέρωση.

Έλλειψη σωστικών µέσων στο όνοµα του κόστους,
αδυναµία συντονισµού στην επιχείρηση διάσωσης λόγω
της απουσίας «κοινής γλώσσας», έλλειψη ναυτικών προ-
σόντων αφού µεγάλο µέρος των εργαζοµένων στο πλοίο
στοιβάχθηκε εκεί µέσα από δουλεµπορικά κυκλώµατα
και µε ένα µόνο πιστοποιητικό, ότι ήταν πάµφθηνοι,
χωρίς δικαιώµατα, ανασφάλιστοι.

Μπορούµε να εµποδίσουµε την αντιλαϊκή επίθεση αν
ριχτούν όλες οι δυνάµεις στη µάχη και διδαχθούµε από
την αποφασιστικότητα των εργατών της Ελληνικής Χα-
λυβουργίας, µετατρέποντας κάθε καράβι σε φρούριο τα-
ξικής πάλης, προετοιµάζοντας αγώνες που θα
ξεπεράσουν κάθε εµπόδιο, ακόµα κι αυτό της πολιτικής

επιστράτευσης, σε συντονισµό µε τους εργαζόµενους
ων νησιών και τους άλλους εργαζόµενους, που υποφέ-
ρουν από την αντιλαϊκή πολιτική.

∆ώσαµε σκληρές µάχες, ξεπεράσαµε πολλές δυσκο-
λίες και παρεµβάσεις του απεργοσπαστικού µηχανισµού.
Συγκρουστήκαµε µε την υπονόµευση των αγώνων µας,
µε τις συκοφαντίες που εκτοξεύουν λέγοντας πως οι
αγώνες κλείνουν επιχειρήσεις και εργοστάσια.

Επιβάλλεται να τους ξεµπροστιάσουµε, να αποκαλύ-
ψουµε το µίσος που έχουν για την ταξική πάλη, το µίσος
για το δικαίωµα των εργαζοµένων να αγωνίζονται για το
δίκιο τους, να αποκαλύψουµε την προσπάθεια που κά-
νουν να κρύψουν πως τα εργοστάσια, τις επιχειρήσεις τα
κλείνει η καπιταλιστική κρίση, ο ανταγωνισµός, η µετα-
φορά επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στο εξωτερικό,
η αλλαγή δραστηριοτήτων για περισσότερο κέρδος.

Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η επίθεση στους
εργάτες της Ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης του Περά-
µατος. Η κυβέρνηση, η εργοδοσία και τα κολαούζα της
επιχειρούν να ενοχοποιήσουν τα µεροκάµατα και τους
αγώνες αποκρύπτοντας πως αυτό που οδηγεί στο µα-
ρασµό των ναυπηγείων (και αυτών που δεν γίνονται
αγώνες) είναι η αντιλαϊκή πολιτική, οι κατευθύνσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και το συµφέρον των εφοπλιστών
που οδηγεί στη επιλογή των ναυπηγείων της Κίνας και
της Κορέας.

Οι εξελίξεις στη ναυτιλία
 

Στα ποντοπόρα πλοία, οι εφοπλιστές είχαν µια
µακρά περίοδο πρωτοφανούς κερδοφορίας. Συσ-

σώρευσαν τεράστια κεφάλαια από τη δουλειά των ναυ-
τεργατών και τώρα στις συνθήκες της κρίσης άρχισαν
και αυτοί και το πολιτικό τους προσωπικό να µυξοκλαίνε.
Να σκεφτεί καλά ο κάθε εργαζόµενος ορισµένα µεγέθη:
Το 2010 οι Ελληνες εφοπλιστές διέθεταν 3.185 πλοία
(άνω των 1.000 κόρων ολικής χωρητικότητας) µε τονάζ
202 εκατ. tdw, χωρίς τις νέες παραγγελίες. Βρίσκονται
στην κορυφή της παγκόσµιας ναυτιλιακής πυραµίδας και
έχουν στην ιδιοκτησία τους, στις συνθήκες κρίσης, πάνω
από το 15% του παγκόσµιου στόλου.Από το Γενάρη
µέχρι τον Οκτώβρη του 2010, παρήγγειλαν 237 πλοία
αξίας 6,3 δισ. δολαρίων και αγόρασαν από δεύτερο χέρι
285 πλοία αξίας 8,9 δισ. δολάρια και κατέχουν τα πρω-
τεία. Από το Γενάρη µέχρι τον Οκτώβρη του 2011 πα-
ρήγγειλαν 156 νέα πλοία αξίας 11 δισ. δολαρίων. Κατά
τη διάρκεια της περιόδου της µεγάλης ευφορίας 2004 -
2008, οι ναύλοι έφτασαν σε αστρονοµικά ύψη, µε χα-
ρακτηριστικό παράδειγµα τους ναύλους των Capes, των

µεγάλων πλοίων ξηρού φορτίου, που κυµάνθηκαν από
80 µέχρι και 220 χιλ. δολάρια την ηµέρα, ενώ υψηλή
κερδοφορία είχαν τα Panamax, τα Supramax, τα
Handies, αλλά και τα κοντέινερς, τα δεξαµενόπλοια.

Στα κέρδη των εφοπλιστών προστέθηκαν µεγάλα
ποσά από την πώληση υπερήλικων πλοίων και πλοίων
που πήγαν στα διαλυτήρια. Παρά τη µείωση των ναύλων
στις συνθήκες της κρίσης, η κερδοφορία συνεχίστηκε
και όπως εκτιµούν δικοί τους αναλυτές, διαψεύστηκαν οι
δυσοίωνες προβλέψεις για την περίοδο 2009 - 2010. Στις
συνθήκες αυτές, οι εφοπλιστές κάνουν αναπροσαρµογή
στη σύνθεση του στόλου. Ορισµένοι ανοίγονται στα
πλοία µεταφοράς υγροποιηµένου φυσικού αερίου, που
τα ναύλα κινούνται στα 155 χιλ. δολάρια την ηµέρα.

Ενα σηµαντικό στοιχείο που πρέπει να σηµειώσουµε,
είναι η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας και
συνεπώς της έντασης της εκµετάλλευσης των ναυτερ-
γατών, διαδικασία που λαµβάνει χώρα σε συνθήκες που
χτίζονται νέα πλοία µε υπερδιπλάσια χωρητικότητα, µε-

γαλύτερη ταχύτητα, πιο συχνές φορτοεκφορτώσεις, µεί-
ωση του χρόνου παραµονής στα λιµάνια. Χρειάζονται
ιδιαίτερη προσοχή οι εξελίξεις στην ακτοπλοΐα. Η επί-
θεση κατά των ναυτεργατών είναι σφοδρή, κλιµακώνε-
ται. Η καπιταλιστική κρίση και η δραµατική µείωση του
λαϊκού εισοδήµατος επιδρά στη µείωση των επιβατών
και των οχηµάτων, επιδρά στην κερδοφορία των ακτο-
πλοϊκών επιχειρήσεων, αλλά εδώ πρέπει να ανοίξουν σο-
βαρά ζητήµατα.

Αποκαλύπτεται η καπιταλιστική
βαρβαρότητα

Το παρελθόν δε διαγράφεται. Τα περασµένα χρό-
νια, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες πέρασαν καλές

µέρες, µε υψηλή κερδοφορία που οδήγησε στη συσσώ-
ρευση κεφαλαίου και στη δηµιουργία ενός πολύ µεγά-
λου στόλου µε µεγαθήρια, που µεταφέρουν χιλιάδες
επιβάτες και οχήµατα. Οι εφοπλιστές αξιοποιούν όλες τις
δυνατότητες ακόµα και τον πόλεµο. Η µεταφορά των
Κινέζων εργαζοµένων στη Λιβύη και των ξένων υπηκόων
έδωσε περισσότερα από 9 εκατ. ευρώ στην ΑΝΕΚ, άνω
των 6 εκατ. στην Hellenic SeaWays, άνω των 6 εκατ.
στις Μινωικές Γραµµές. Εκατό εκατ. ευρώ εισπράττουν
από την κρατική επιδότηση για τις λεγόµενες “άγονες
γραµµές”, συγκεντρώνουν σηµαντικά κεφάλαια από πω-
λήσεις πλοίων που έχουν αποσβεστεί πολλές φορές.Το
πρόβληµα είναι βαθύτερο. Μπορεί να είναι στα χέρια
των εφοπλιστών η συγκοινωνιακή σύνθεση των νησιών
και να εξαρτάται από την πορεία της κερδοφορίας τους;
Μπορεί να καθορίζεται το δικαίωµα δουλειάς και τα άλλα
δικαιώµατα των ναυτεργατών από τα εφοπλιστικά συµ-
φέροντα; Η κατάσταση στη ναυτιλία αποκαλύπτει µε
τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την καπιταλιστική βαρ-
βαρότητα, αποδεικνύει τι σηµαίνει ανταγωνιστικότητα.
Σε µια χώρα που έχει τη µεγαλύτερη ναυτιλία του κό-
σµου, που έγινε και γίνεται χορός δισ. δολαρίων, χιλιά-
δες ναυτεργάτες είναι άνεργοι.

Ο αριθµός των ναυτεργατών µειώθηκε δραµατικά,
έφτασε στις 15.000. Από το 2000 µέχρι το 2010 οι αξιω-
µατικοί µειώθηκαν κατά 40% και τα πληρώµατα κατά
80%. Το ΝΑΤ αντιµετωπίζει τεράστια προβλήµατα από
τις µειώσεις των συνθέσεων και την εισφοροδιαφυγή
των εφοπλιστών. Τα νησιά µένουν χωρίς συγκοινωνία,
τα εισιτήρια είναι πανάκριβα, χιλιάδες επιβάτες ταξιδεύ-
ουν µε υπερήλικα πλοία που δεν πληρούν τους κανόνες
για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.
Υπονοµεύεται η αµυντική ικανότητα της χώρας, σε συν-
θήκες όξυνσης των ενδοϊµπεριαλιστικών ανταγωνισµών
στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο που εγκυµονούν
κινδύνους πολέµου.

Με ευθύνη της κυβέρνησης, ναυλώνονται εµπορικά
ελληνικά πλοία που θα µεταφέρουν ελικόπτερα, στρα-
τιωτικό εξοπλισµό, καύσιµα για τις ΝΑΤΟικές ανάγκες
στον Περσικό Κόλπο. Η εµπορική ναυτιλία είναι ενταγ-
µένη στους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς, οι ναυτεργά-
τες θα µπουν σε νέες περιπέτειες και στην περίπτωση
αυτή, αλλά και στην περίπτωση που θα επιβληθεί η
λύση των ενόπλων φρουρών στα πλοία στο όνοµα της
αντιµετώπισης της πειρατείας. Σε µια χώρα που διαθέτει
τη µεγαλύτερη ναυτιλία στον κόσµο µαραζώνουν τα
ναυπηγεία, παραχωρούνται στο κεφάλαιο, στις πολυε-
θνικές. Οι µεταλλεργάτες της Ναυπηγοεπισκευαστικής
Ζώνης καταδικάστηκαν σε χρόνια ανεργία. Το λιµάνι του
Πειραιά και τα άλλα λιµάνια παραδίδονται στη κινέζικη
COSCO και σε άλλους επιχειρηµατικούς οµίλους, επι-
βάλλεται εργασιακός µεσαίωνας.

Μπορούν να ικανοποιηθούν
οι λαϊκές ανάγκες

Το ΚΚΕ παρεµβαίνει στις εξελίξεις µε τη δική του
πολιτική πρόταση και τονίζει ότι η ικανοποίηση

των αναγκών των ναυτεργατών, των λιµενεργατών, των
µεταλλεργατών, η ικανοποίηση συνολικά των λαϊκών
αναγκών, απαιτεί ριζικές αλλαγές, απαιτεί να περάσει η
εξουσία στα χέρια του λαού, ο πλούτος να γίνει ιδιο-
κτησία αυτών που τον παράγουν, να γίνουν τα πλοία, τα
ναυπηγεία, τα λιµάνια, γενικότερα τα συγκεντρωµένα
µέσα παραγωγής, λαϊκή περιουσία, να στηριχθεί η λαϊκή
οικονοµία στον κεντρικό σχεδιασµό, να οργανωθεί ο ερ-
γατικός - κοινωνικός έλεγχος.Σε αυτές τις συνθήκες,
µπορούµε να κατασκευάσουµε νέα πλοία και να υπάρχει
φροντίδα για υψηλού επιπέδου συντήρηση µέσα από
ναυπηγεία, οργανωµένα σε ενιαίο - κρατικό φορέα, που
µπορούν να καλύψουν ευρύτερα ανάγκες της λαϊκής οι-
κονοµίας, της άµυνας της χώρας. Μπορούµε να εξα-
σφαλίσουµε σύγχρονα, αξιόπλοα ακτοπλοϊκά πλοία και
να σχεδιαστεί η τακτική συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση
όλων των νησιών µε φτηνό εισιτήριο. Μπορούµε να ορ-
γανώσουµε τουριστικό στόλο που θα συµβάλει στην
αξιοποίηση της φυσικής οµορφιάς και της πολιτιστικής
κληρονοµιάς του τόπου µας. Μπορούµε να ικανοποιή-
σουµε τις ανάγκες της χώρας σε καύσιµα, σε εµπορεύ-
µατα στα πλαίσια σχέσεων αµοιβαίου οφέλους, να
αξιοποιήσουµε δυνατότητες συµµετοχής των ποντοπό-
ρων πλοίων στις διεθνείς µεταφορές.

Αυτή η λύση, αυτός ο δρόµος ανάπτυξης εξασφαλί-
ζει το δικαίωµα στην πλήρη - σταθερή εργασία, σύγ-
χρονα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα, το
δικαίωµα στη δωρεάν µόρφωση, στην επαγγελµατική
εκπαίδευση και µετεκπαίδευση. Σε αυτό το περιβάλλον
θα αναβαθµιστούν οι κανόνες προστασίας της ανθρώ-
πινης ζωής στη θάλασσα, θα παρθούν µέτρα ουσιαστι-
κής προστασίας της υγείας, της ασφάλειας και της ζωής
των εργαζοµένων, θα απελευθερωθεί ελεύθερος χρό-
νος. Γι’ αυτό παλεύει το ΚΚΕ, έχοντας συναίσθηση ότι η
πάλη για ριζικές αλλαγές σηµαίνει δυνάµωµα της ταξικής
ενότητας της εργατικής τάξης, κοινωνική συµµαχία µε
τη µικρή αγροτιά, τους µικρούς επαγγελµατοβιοτέχνες
και εµπόρους, τα κινήµατα της νεολαίας, των γυναικών.
Οργάνωση στα εργοστάσια, στις επιχειρήσεις, στα κα-
ράβια. Ενίσχυση του ΠΑΜΕ και των άλλων αγωνιστικών
συσπειρώσεων, των Λαϊκών Επιτροπών.

Πρόκειται για σκληρή αναµέτρηση µε τις δυνάµεις
του κεφαλαίου, τους µηχανισµούς του Ιµπεριαλισµού,
αναµέτρηση που απαιτεί αυτοθυσία, αντοχή, µεγάλη ευ-
θύνη, καλή προετοιµασία.

Η µαζική, αποφασιστική πάλη του λαού απε-
λευθερώνει τεράστια δύναµη και αυτή η δύναµη
µπορεί να γυρίσει µπροστά τον τροχό της κοινω-
νικής εξέλιξης.

Οι εξελίξεις στη ναυτιλία επιβεβαιώνουν τις θέσεις του ΚΚΕΟι εξελίξεις στη ναυτιλία επιβεβαιώνουν τις θέσεις του ΚΚΕ Συµβόλαιο θανάτου 
για µισθούς και συµβάσεις

Ηνέα δανειακή σύµβαση και τα µέτρα που τη συνο-
δεύουν είναι συµβόλαιο θανάτου για την εργατική

τάξη, ταφόπλακα για τους µισθούς και τις Συλλογικές Συµ-
βάσεις, που εφαρµόζονται µε Πράξη Νοµοθετικού Περιε-
χοµένου, που ενέκρινε το Υπουργικό Συµβούλιο 28
Φλεβάρη 2012 και προβλεί:
•Μείωση κατά 22% σε όλα τα επίπεδα των µισθών.
•Ταυτόχρονα, µετά απ' αυτή τη συρρίκνωση, οι µι-
σθοί παγώνουν για όλο το διάστηµα της προγραµ-
µατικής περιόδου, τουλάχιστον δηλαδή µέχρι το
2015.
•Στους νέους που πιάνουν για πρώτη φορά δουλειά
η µείωση φτάνει το 32% του σηµερινού µισθού.

Είναι φανερό ότι η µείωση σε ετήσια βάση συνεπάγεται
για τον εργαζόµενο απώλεια 3 µισθών, οι οποίοι προστί-
θενται στους τρεις ακόµα µισθούς, που αφαίρεσαν συνο-
λικά από τους εργαζόµενους τα µέτρα, από το 2009 µέχρι
σήµερα (γενίκευση ελαστικών εργασιακών σχέσεων, ανερ-
γία κ.ά.). 

2. Στις µυλόπετρες και τα βασικά επιδόµατα. Η µείωση
του κατώτερου µισθού θα συµπαρασύρει µια σειρά επιδό-
µατα που εξαρτώνται απ' αυτόν, µε πρώτο το επίδοµα
ανεργίας, που αντιστοιχεί στο 55% του κατώτερου µισθού.
∆ηλαδή, το επίδοµα πείνας, που σήµερα ισούται µε 461
ευρώ το βασικό, θα κατρακυλήσει στα 323 ευρώ! Ανάλο-
γες θα είναι οι µειώσεις και για άλλα επιδόµατα που συν-
δέονται αναλογικά µε το βασικό µισθό.

3. Σχεδιάζεται νέα ισοπέδωση στην Εθνική Γενική Συλ-
λογική Σύµβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) το αµέσως επόµενο
διάστηµα. Ετσι, τον Ιούλη, κυβέρνηση - τρόικα - «κοινω-
νικοί εταίροι» θα διαµορφώσουν έναν «ελάχιστο µισθό»,
που θα ευθυγραµµίζει την Ελλάδα µε χώρες όπως η Πορ-
τογαλία, η Τουρκία, η Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευ-
ρώπη και δεν θα  ξεπερνά τα 500 ευρώ.

4. Παραµένουν τα σχέδια για την κατάργηση του 13ου
και 14ου µισθού. Προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι το πα-
ραπάνω «δίχτυ» θα βρίσκεται σε αυτά τα επίπεδα και
επειδή εκτιµούν ότι οι άµεσες µειώσεις που προωθούνται
«µπορεί να πάρουν σηµαντικό χρόνο µέχρις ότου απορ-
ροφηθούν πλήρως από την αγορά εργασίας».

5. Καταργούν τις κλαδικές συµβάσεις. Όλες οι συµβά-
σεις και κυρίως κλαδικές και οµοιοεπαγγελµατικές δεν
µπορούν να έχουν διάρκεια µεγαλύτερη από 3 χρόνια και
σε κάθε περίπτωση θα λήξουν ένα χρόνο µετά την ψήφιση
των µέτρων. 

Οι παρεµβάσεις δε σταµατούν εδώ, καθώς παράλληλα
µε όλα τα παραπάνω θα ενισχυθεί το διευθυντικό δικαί-
ωµα ώστε µονοµερώς οι επιχειρήσεις να επιβάλουν τη δι-
ευθέτηση του χρόνου εργασίας (κατάργηση 8ωρου,
απλήρωτη υπερεργασία), αλλά και να κάνουν ακόµα πιο
λάστιχο τους όρους εφαρµογής της µερικής απασχόλησης.

Νέα φοροχαράτσια
Οι αντιλαϊκές ανατροπές προβλέπουν ακόµα το παρα-

πέρα πετσόκοµµα στις φοροελαφρύνσεις των λαϊκών νοι-
κοκυριών, «απλοποίηση» στους συντελεστές ΦΠΑ, που
σηµαίνει µαζικές µετατάξεις εµπορευµάτων µαζικής κατα-
νάλωσης (τρόφιµα κ.ά.) στον υψηλό συντελεστή, την κα-
τάργηση φοροαπαλλαγών και προνοµιακών καθεστώτων,
όπως δηλαδή γι' αυτά που ισχύουν στα νησιά του Αιγαίου.
Συγκεκριµένα, προαναγγέλλουν:
♦ «Εξάλειψη φορολογικών απαλλαγών και "προνοµιακών"
φορολογικών καθεστώτων». Προχωρούν σε παραπέρα πε-
ρικοπές στις «ελαφρύνσεις» για τις δαπάνες των λαϊκών
νοικοκυριών (τόκοι στεγαστικών δανείων, φροντιστήρια,
νοίκια κ.ά.) Περικόπτονται οι απαλλαγές για αγορά α' κα-
τοικίας, δωρεές, γονικές παροχές κ.λπ. Καταργούνται οι
εκπτώσεις φόρου που ισχύουν σήµερα στα νησιά του Αι-
γαίου, µε πληθυσµό µέχρι 3.100 κατοίκους. Καταργείται
και ο µειωµένος ΦΠΑ που ισχύει στα νησιά του Αιγαίου.
♦ «Απλοποίηση ΦΠΑ»: Θα προχωρήσουν σε µετατάξεις
εµπορευµάτων από το χαµηλό (σήµερα 13%) στον υψηλό
συντελεστή (23%). Στο στόχαστρο µπαίνουν η λαϊκή κα-
τανάλωση, τα εµπορεύµατα πρώτης ανάγκης (τρόφιµα
κ.ά.).
♦ «Απλοποίηση του φορολογικού συντελεστή ιδιοκτη-
σίας»: Στόχος η ενσωµάτωση του ΦΑΠ που πληρώνεται
κάθε χρόνο (σήµερα το αφορολόγητο είναι 200.000 ευρώ)
µε το τέλος ηλεκτροδοτούµενων κτισµάτων, για το οποίο
δεν υπάρχει αφορολόγητο όριο. Ο νέος ενιαίος φόρος θα
απογειώσει στα ύψη τα χαράτσια πάνω στη λαϊκή κατοι-
κία.
♦ «Απλοποίηση της φορολογίας εισοδήµατος»: Εκτινάσ-
σουν σε νέα ύψη τη φοροληστεία, µε µέτρα όπως την ου-
σιαστική κατάργηση του αφορολόγητου ορίου για
µισθωτούς - συνταξιούχους, τη µείωση των φορολογικών
κλιµακίων από 8 σήµερα σε 3 ή 4, όπως έχουν προδια-
γράψει στις εκθέσεις τους οι ιµπεριαλιστικοί Οργανισµοί.
♦ Στο αντιλαϊκό προσύµφωνο προβλέπουν ανατιµήσεις
τουλάχιστον 25% για: Τις αντικειµενικές τιµές πάνω στην
κατοικία, εξέλιξη που θα εκτινάξει µια σειρά από άλλα χα-
ράτσια που συνδέονται µε αυτές, όπως αυτά που αρπάζουν
µέσα από τους λογαριασµούς της ∆ΕΗ. Στα εισιτήρια των
αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας και στα εισιτήρια των
τρένων.

Μέχρι το τέλος Ιούνη 2012 σχεδιάζουν να ξεµπερδεύ-
ουν µε ∆ΕΠΑ, ∆ΕΣΦΑ, ΕΛΠΕ, ΟΠΑΠ, ΕΥ∆ΑΠ, ΕΥΑΘ, ∆ιε-
θνές Κέντρο Τύπου. Στο β' εξάµηνο του 2012 βγάζουν στο
σφυρί λιµάνια, αεροδρόµια και οδικούς άξονες.

FLEBARIS  2012:������ 1  29/2/2012  3:28 ìì  Page 3



ΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΝ4 Φλεβάρης 2012

Νέο µαχαίρι σε κύριες 
και επικουρικές συντάξεις

Γύρω απ' αυτό το ζήτηµα έχει στηθεί ένα άθλιο
επικοινωνιακό παιχνίδι. ΠΑΣΟΚ, Ν∆ και

ΛΑ.Ο.Σ. ενώ συµφωνούν στο κόψιµο των συντάξεων,
ερίζουν αν θα κόψουν το αριστερό ή το δεξί χέρι του συ-
νταξιούχου!

Για να «εξοικονοµηθούν» - όπως λέει η συγκυβέρ-
νηση - περίπου 325 εκατοµµύρια, µειώνουν  όλες τις επι-
κουρικές κατά 10% για ποσά 200 - 250 ευρώ, κατά 15%
για ποσά 250 - 300 ευρώ και κατά 20% για ποσά πάνω
από 300 ευρώ, αναδροµικά από την αρχή του 2012. 

Παράλληλα µειώνουν κατά 12% τις κύριες συντά-
ξεις, όλων των Ταµείων, που είναι πάνω από 1.300 ευρώ,
πέραν των πρόσφατων µειώσεων που επιβλήθηκαν µέσα
το 2010 και το 2011.

Για το ΝΑΤ παραµένει σε ισχύ το άρθρο 44 του ν.
3986/11, που προβλέπει τη µείωση της κρατικής χρηµα-
τοδότησης κατά 50 εκατοµ ευρώ το 2011 και κατά 100
εκατοµ. ευρώ το 2012, µε ότι αυτό συνεπάγεται για τις
συντάξεις και την ιατροφαρµακευτική προστασία των
ασφαλισµένων.

Μειώνουν τις «εργοδοτικές» εισφορές. Στον αντί-
ποδα, οι εργοδότες θα απαλλαγούν από τις εισφορές 2%
για τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής
Εστίας, οι οποίοι θα οδηγηθούν σε κλείσιµο στερώντας
παροχές από εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους, ενώ σχε-
διάζεται και επιπλέον µείωση κατά 3% των εισφορών
προς το ΙΚΑ από την αρχή του επόµενου έτους. Απαλ-
λαγή των εργοδοτών θα υπάρξει και σε ορισµένα επι-
κουρικά ταµεία, όπου οι εισφορές τους ξεπερνούν αυτό
που αποδίδεται στο ΕΤΕΑΜ (επικουρικό ΙΚΑ). 

Αυτή την κατάσταση που οι ίδιοι δηµιουργούν, θα
την αξιοποιήσουν τα κόµµατα του κεφαλαίου για να ξα-
νανοίξουν το Ασφαλιστικό και να προωθήσουν τις επι-
πλέον προαποφασισµένες ανατροπές σε συντάξεις και
όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Ηδη υπάρχει σχέδιο για
µείωση και των κύριων συντάξεων του ΙΚΑ από τον
προσεχή Σεπτέµβρη κατά 10% για να καλυφθεί η
«τρύπα» που θα δηµιουργήσει σε ετήσια βάση η απαλ-
λαγή των επιχειρήσεων.

Ετσι µέσα από αυτή την καλά σχεδιασµένη και µα-
κριά αλυσίδα ανατροπών οδηγούµαστε σε συντάξεις
προνοιακού επιπέδου και εδώ αποκαλύπτεται τώρα και
η σκοπιµότητα της νοµοθέτησης από το ΠΑΣΟΚ το
2010 της «βασικής σύνταξης» στο ύψος των 360 ευρώ,
ως το µοναδικό επίπεδο που µπορεί να εγγυηθεί το κα-
πιταλιστικό κράτος.

Ταυτόχρονα, πριν από την εκταµίευση της δόσης η
κυβέρνηση θα ψηφίσει νέο αντιασφαλιστικό νόµο για τις
επικουρικές που προχωρά όχι µόνο σε δραστική µείωση
των επικουρικών συντάξεων και των εφάπαξ που απο-
δίδονται, αλλά και σε νέο ιδιωτικό σύστηµα επικουρι-
κών µε ατοµικούς λογαριασµούς και χωρίς να υπάρχει
η παραµικρή εγγύηση για τη σύνταξη που τελικά θα
αποδοθεί.

Συγκεκριµένα, το νέο σύστηµα επικουρικών που ήδη
έχει συµφωνηθεί µε την τρόικα, προβλέπει «ατοµική σύ-
νταξη» µε «βάση ένα θεωρητικό ποσοστό απόδοσης»,
χωρίς να ορίζεται η σύνταξη που θα δίνει το επικουρικό
ταµείο, καθώς οι «παροχές θα αναπροσαρµόζονται»,
ώστε «να εξαλείφει αµέσως τυχόν µελλοντικές ανισορ-
ροπίες..!»

Το νέο σύστηµα επικουρικών συντάξεων που δεν εγ-
γυάται καµία σύνταξη, αλλά ούτε και το ύψος τους, ενο-
ποιεί όλα τα επικουρικά ταµεία. Μάλιστα, προχωρά και
σε περικοπές στα εφάπαξ, ενώ αφήνεται ανοιχτό και επι-
στροφής εφάπαξ που έχουν δοθεί. 

Τέλος, µε πρόσχηµα τη µείωση του λειτουργικού κό-
στους του νέου ενοποιηµένου επικουρικού ταµείου το
προσωπικού στα επικουρικά ταµεία θα «κουρευτεί»
κατά 30%.

Ηέναρξη του νέου κύκλου µαθηµά-
των στο ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών στις

24 Γενάρη, ανέδειξε µε µεγαλύτερη
ένταση τα οξυµµένα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν οι µετεκπαιδευόµενοι.Οι
τεράστιες ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προ-
σωπικό, κτιριακή και υλικοτεχνική υπο-
δοµή έχει ως αποτέλεσµα
µετεκπαιδευόµενοι να κάνουν προεγγραφή
µήνες πριν για να παρακολουθήσουν
κύκλο µαθηµάτων στο ΚΕΣΕΝ, ξεµπαρκά-
ρουν και µετά τους ενηµερώνουν, ότι είναι
υπεράριθµοι, τους αποκλείουν, τινάζοντας
στον αέρα τον προγραµµατισµός τους και
οικογενειακό τους προϋπολογισµό.

Στην έναρξη του νέου κύκλου µαθη-
µάτων αποκλείστηκαν δεκάδες Μηχανικοί,
ενώ χαρακτηριστικά 16 από αυτούς που
βρέθηκαν στην σχολή τους ενηµέρωναν
ότι είναι αµφίβολο αν θα µπορέσουν να
παρακολουθήσουν µαθήµατα στον επό-
µενο κύκλο που αρχίζει στις 30 Μάρτη
2012, Η δηµιουργία 7 τµηµάτων ακόµα και
µέχρι 47 ατόµων, καθιστά αδύνατη την
σωστή παρακολούθηση, ενώ συνεχίζεται
να λειτουργούν τα εργαστήρια ως αίθου-
σες διδασκαλίας.

Με τις συνθήκες που επικρατούν για
να παρακολουθήσει Μηχανικός ένα κύκλο
Μαθηµάτων στο ΚΕΣΕΝ θα πρέπει να είναι
ξέµπαρκος πάνω από 6 µήνες.

Η κυβέρνηση, το ΥΠΑΑΝ, έχουν
τεράστιες ευθύνες, τα αποτελέσµατα
της αντιλαϊκής πολιτικής τους δια-
µορφώνουν και στη Ναυτική Εκπαί-
δευση - Μετεκπαίδευση οξυµµένα
προβλήµατα σε βάρος των ναυτεργα-

τών, ενώ ταυτό-
χρονα µέσα από
την διαλυτική
κατάσταση, που
επικρατεί στις
ΑΕΝ και στο ΚΕΣΕΝ, προωθούν την
ιδιωτικοποίηση τους.

Η Γενική Συνέλευση του ΚΕΣΕΝ/Μηχα-
νικών, που πραγµατοποιήθηκε την
1/02/2012, ανέδειξε τα οξυµµένα προβλή-
µατα στην Ναυτική Εκπαίδευση και Με-
τεκπαίδευση που εντάσσονται στην
γενικευµένη επίθεση που δέχονται στα
δικαιώµατα τους οι Μηχανικοί, οι Ναυ-
τεργάτες, οι εργαζόµενοι από την αντι-
λαϊκή πολιτική του κεφαλαίου, της
κυβέρνησης – Ευρωπαϊκής Ένωσης –
Τρόικας, που έχει σαν αποτέλεσµα τις
τεράστιες ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προ-
σωπικό, την απαξίωση της κτιριακής και
υλικοτεχνικής υποδοµής, µε τα προβλή-
µατα να διογκώνονται σε βάρος των µε-
τεκπαιδευοµένων από κύκλο σε κύκλο
µαθηµάτων.

Οξυµµένο παραµένει το πρόβληµα
της έγκαιρης καταβολής ακόµα και του πε-
τσοκοµµένου κατά 23%, του επιδόµατος
φοίτησης µε αποτέλεσµα συνάδελφοι Μη-
χανικοί να βρίσκονται αντιµέτωποι σε δυ-
σχερή οικονοµική κατάσταση.

Στη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε
να πραγµατοποιηθεί άµεση συνάντηση της
Συντονιστικής Επιτροπής του ΚΕΣΕΝ/Μη-
χανικών µε τον Γενικό Γραµµατέα του
ΥΠΑΑΝ κ. Λίτινα για την αντιµετώπιση των
οξυµµένων προβληµάτων.

∆ιεκδικητικό πλαίσιο αιτηµάτων 
του ΚΕΣΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ:

1. Κάλυψη των ελλειµµάτων του ΝΑΤ
από τον κρατικό προϋπολογισµό, κατάρ-

γηση των χαριστικών πράξεων και επιδο-
τήσεων των εφοπλιστών και την είσπραξη
των ασφαλιστικών εισφορών προς το ΝΑΤ.

2. Κατάργηση της τροπολογίας που
απαλλάσσει τους εφοπλιστές των τουρι-
στικών πλοίων από την καταβολή ασφαλι-
στικών εισφορών στο ΝΑΤ και δυναµιτίζει
την οικονοµική βάση του ταµείου.

3. Αποκλειστικά Ενιαία ∆ηµόσια και
∆ωρεάν Ναυτική Εκπαίδευση και Μετεκ-
παίδευση ενταγµένη στο Υπουργείο Παι-
δείας, Ισοτιµία των διπλωµάτων µας µε τα

αντίστοιχα της στεριάς.
4. Αποστρατικοποίηση των ΑΕΝ και

του ΚΕΣΕΝ.
5. Κατάργηση των νόµων 3153/2003,

3450/2006 (ΝΕΚΕ) και του νόµου
3490/2006 για την ίδρυση
του ΙΝΚΑ.Ε. «ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ»
για την ιδιωτικοποίηση της
Ναυτικής Εκπαίδευσης και
Μετεκπαίδευσης.

6. Να καταργηθεί η
υπουργική απόφαση που
αναγνωρίζει  τα πιστοποι-
ητικά του δουλεµπορικού
κυκλώµατος από τις
χώρες όπως Φιλιππίνες,
Ινδονησία, Ουκρανία, Πο-
λωνία, Ινδία, Λιθουανία
και άλλες.

7. Κατάργηση των
ωροµίσθιων καθηγητών, πρόσληψη καθη-
γητών µε σταθερή µόνιµη σχέση εργασίας
και αξιοκρατικά κριτήρια, µετεκπαίδευση
τους µε βάση τις σύγχρονες ανάγκες. Τα
υψηλά ποσοστά αποτυχίας των µετεκπαι-
δευοµένων είναι κριτήριο αξιολόγησης του
εκπαιδευτή και του εκπαιδευτικού συστή-
µατος. Να µην παρατείνεται το εκπαιδευ-
τικό έτος πέραν του Ιουνίου λόγω µη
επιτρεπτού περιβάλλοντος µάθησης.

8. Άµεση πρόσληψη µόνιµου προσω-
πικού για την καθαριότητα του κτιρίου του

ΚΕΣΕΝ.
9. Άµεσα µέτρα για

την αποκατάσταση της
κτιριακής υποδοµής για
την ασφάλεια των µετεκ-

παιδευοµένων και των εκπαιδευτών, λόγω
της επικινδυνότητας που παρουσιάζει το
κτίριο. Παράλληλα εκσυγχρονισµό των αι-
θουσών διδασκαλίας µε κλιµατισµό, σύγ-
χρονα µέσα διδασκαλίας κ.λπ.

10. Κατάργηση της λίστας αναµονής,
άµεση φοίτηση όλων των συναδέλφων µε
τη δηµιουργία νέων τµηµάτων µέχρι 25
άτοµα και η Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων
υπηρεσιακά να ενηµερώνει το ΚΕΣΕΝ για
τα αποτελέσµατα των εξετάσεων των συ-
ναδέλφων από την ΑΝΥΕ.

11. Άµεση κάλυψη των αναγκών σε βι-
βλία, σηµειώσεις, γραφική ύλη και χρησι-
µοποίηση τους και κατά την διάρκεια των
εµβόλιµων εξετάσεων. Κατάργηση του
ορίου µαθηµάτων στις εµβόλιµες εξεταστι-
κές περιόδους.

12. Παράλληλη φοίτηση των µετεκ-
παιδευοµένων στα ειδικά σχολεία (Ro/RO,
Tanker Safety, Safety in Chemical, Safety
in LPG κ.ά), να αξιοποιηθούν γι’ αυτό το
σκοπό και οι ΑΕΝ. Εγκατάσταση
SIMULATOR που να ανταποκρίνονται στις
αυξηµένες ανάγκες.

13. Αναβάθµιση της Μετεκπαίδευσης
µε αλλαγή της διδασκόµενης ύλης και την
πραγµατοποίηση σεµιναρίων που να αντα-
ποκρίνονται στις σηµερινές απαιτήσεις της
τεχνολογία, αύξηση των εργαστηριακών
ωρών µε παράλληλη µείωση των θεωρητι-

κών ωρών και κατάργηση των εξετάσεων.
14. Αλλαγή του Κανονισµού Σπουδών

του ΚΕΣΕΝ και του συστήµατος αξιολόγη-
σης και απουσιών των µετεκπαιδευοµέ-
νων.

15. Αύξηση του επιδόµατος Μετεκπαί-
δευσης στο 80% του βασικού µισθού του
αντίστοιχου διπλώµατος.

16. Να ασφαλίζονται στο ΝΑΤ όλοι οι
Μετεκπαιδευόµενοι στο ΚΕΣΕΝ και οι ει-
σφορές να καλύπτονται από το Κεφάλαιο
Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ).

17. Να χορηγηθεί επίδοµα στέγασης
για τους Μετεκπαιδευόµενους από την
επαρχία. Άµεση αντιµετώπιση της άθλιας
κατάστασης που βρίσκεται ο Ξενώνας της
Εστίας Ναυτικών.

18. Ουσιαστική έκπτωση στα εισιτήρια
µετακίνησης στον µόνιµο τόπο διαµονής
των Μετεκπαιδευόµενων σε όλα τα µέσα
µεταφοράς.

19. Την άρση του Μνηµονίου
(Ν.3845/2010).

20. Την άρση του αντιασφαλιστικού
Νόµου (3863/2010).

21. Την άρση του Νόµου για το
Cabotage (Ν.3872/2010).

22. Την άρση του ¨µεσοπρόθεσµου»
πλαισίου (Ν.3986/2011)

23. Έλεγχο των οικονοµικών του Κε-
φαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ) και
των κεφαλαίων του ΝΑΤ.

24. Έλεγχο των κονδυλίων του εθνι-
κού στρατηγικού πλαισίου αναφοράς ΕΣΠΑ
2007 – 2013 ποσά που δόθηκαν και που
δαπανήθηκαν.

ΝΑΥΤΙΚΗ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ - ΜΕΤΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
∆ΙΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ για την ΕΦΑΡΜΟΓΗ της Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑ  ––  ΠΠΡΡΟΟΝΝΟΟΙΙΑΑ::   
ΠΠεερριικκοοππέέςς                                          

χχωωρρίίςς  ααννααιισσθθηηττιικκόό.... ..

Νέες άγριες περικοπές των παροχών στην
Πρόνοια, νέες αναδιαρθρώσεις στα δη-

µόσια νοσοκοµεία και ένταση της εµπορευµατο-
ποίησης των υπηρεσιών Υγείας - µε εµφανή την
πριµοδότηση των επιχειρηµατικών - µέσω της
λειτουργίας του Εθνικού Οργανισµού Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) επιχειρείται µε το
νέο µνηµόνιο και τον νέο εφαρµοστικό νόµο, που
ψηφίστηκαν τις τελευταίες µέρες στη Βουλή.

Μειώνονται οι φαρµακευτικές δαπάνες εκτός
των νοσοκοµείων - δηλαδή µέσω των ασφαλιστι-
κών ταµείων - κατά ένα 1 δισ. ευρώ το 2012 σε
σχέση µε το 2011. Ήδη η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ
έχει εφαρµόσει τη λεγόµενη αρνητική λίστα, όπου
περισσότερα από 1.000 φάρµακα δεν καλύπτονται
από τα ασφαλιστικά ταµεία και οι άρρωστοι θα
πληρώνουν από την τσέπη τους, κοντά στα 176
εκατ. ευρώ το χρόνο. 

Η νέα βάρβαρη περικοπή στη φαρµακευτική
δαπάνη θα αποκλείσει κι άλλους ασθενείς από τη
δυνατότητα να προµηθευτούν τα φάρµακά τους,
όταν µε τις µέχρι τώρα περικοπές ευαίσθητες
οµάδες, όπως οι συνταξιούχοι και οι διαβητικοί,
κόβουν τα φάρµακά τους γιατί δεν έχουν να πλη-
ρώσουν τη συµµετοχή τους -µέχρι 25%- σε αυτά.

«Το σχέδιο για την αναδιοργάνωση και ανα-
διάρθρωση» στην «παροχή των υπηρεσιών ΕΣΥ»
έχει «στόχο να µειωθούν περαιτέρω τα λειτουρ-
γικά έξοδα των νοσοκοµείων κατά 8% εντός του
2012». Με τους µετριότερους υπολογισµούς αυτό
θα σηµάνει περικοπές κάπου 26 εκατ. ευρώ, που
θα επιτευχθούν, µεταξύ των άλλων, από τις πα-
ρακάτω επιλογές:

Την αύξηση της κινητικότητας του προσωπι-
κού υγείας (περιλαµβανοµένων των ιατρών) εντός
και µεταξύ ιδρυµάτων και υγειονοµικών περιφε-
ρειών. (Ηδη η κυβέρνηση εξέδωσε και ανάλογη
υπουργική απόφαση για 14 νοσοκοµεία).

Την προσαρµογή της παροχής υπηρεσιών από
τα δηµόσια νοσοκοµεία εντός και µεταξύ νοσοκο-
µείων που βρίσκονται στην ίδια περιοχή και υγει-
ονοµική περιφέρεια. (∆ηλαδή εδώ εµπλέκεται η
αξιολόγηση και η λειτουργία των νοσοκοµείων µε
εντελώς επιχειρηµατικά κριτήρια).

Το µνηµόνιο προβλέπει τη συγχώνευση όλων
των τοµέων υγείας των ασφαλιστικών ταµείων
στον Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών
Υγείας (ΕΟΠΥΥ), ο οποίος «θα αγοράζει υπηρε-
σίες µε βάση προοπτικούς προϋπολογισµούς» και
τα Κλειστά Ενοποιηµένα Νοσήλια από τους πα-
ρόχους υγείας. ∆ηλαδή από το δηµόσιο και ιδιω-
τικό τοµέα. 

Σ’ αυτό το σφαγείο της Υγείας, που λέγεται
ΕΟΠΥΥ, θα οδηγηθεί και ο Οίκος Ναύτου, όπως
άλλωστε προέβλεπε το πρώτου µνηµόνιο και ο
(αντί) ασφαλιστικός νόµος νόµος 3863/2010,
άρθρο 31. 

Τέλος, προβλέπεται η αναθεώρηση των καθε-
στώτων αναπηρίας και τη µείωση των συντάξεων
σε όχι περισσότερα από το 10% του συνολικού
αριθµού των συντάξεων.

Στις 3 Νοέµβρη 2011 στη συ-
νεδρίαση της Εκτελεστικής

Επιτροπής της ΠΝΟ, τα ναυτεργα-
τικά σωµατεία ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝ-
ΣΩΝ – ΠΕΕΜΑΓΕΝ έβαλαν το
ζήτηµα συγκρότησης επιτροπής για
να εξετάσει την αλλαγή του κατα-
στατικού και της λειτουργίας της
ΠΝΟ, αίτηµα το οποίο απορρί-
φθηκε µε ψήφους 10 κατά και 4
υπέρ (ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ –
ΠΕΕΜΑΓΕΝ – ΠΕΝΗΗΕΝ),
απούσα από την συνεδρίαση ήταν
η ΠΕΝΕΝ.

Στην συνεδρίαση του Τακτικού
Συµβουλίου της ΠΝΟ στις 8 ∆εκέµ-
βρη το θέµα για την αλλαγή του κα-
ταστατικού µπήκε σε ψηφοφορία
στο σώµα των αντιπροσώπων και
παρά την νόθα σύνθεση του απο-
φασίστηκε µε 38 υπέρ και 37 κατά,
να συγκροτηθεί 6µελής επιτροπή
για την συζήτηση και κατάθεση
προτάσεων που θα τεθούν σε ψή-
φιση σε έκτακτο συµβούλιο της
ΠΝΟ µέσα σε 3 µήνες.  

Στη συνεδρίαση της 6µελούς
επιτροπής τα ναυτεργατικά σωµα-
τεία ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ – ΠΕ-
ΕΜΑΓΕΝ, κατέθεσαν από κοινού
προτάσεις για αλλαγές στο κατα-
στατικό της ΠΝΟ.

Επίσης προτάσεις κατέθεσαν η
ΠΕΝΕΝ και η ΠΕΝΗΗΕΝ ενώ τα
υπόλοιπα σωµατεία κατέθεσαν εγ-
γράφως ότι αποδέχονται το υπάρ-
χων καταστατικό και δεν επιθυµούν

(ορισµένοι µάλιστα και ότι δεν δέ-
χονται…!) καµία αλλαγή στο κατα-
στατικό της ΠΝΟ. 

Μπροστά στα οξυµµένα προ-
βλήµατα που καθηµερινά αντιµετω-
πίζουν οι ναυτεργάτες, οι
εργαζόµενοι, από την επέλαση της
αντιλαϊκής πολιτικής του κεφαλαίου,
της λυκοσυµµαχίας της Ε.Ε, των
πολιτικών δυνάµεων του ευρωµο-
νόδροµου, που ισοπεδώνουν κατα-
κτήσεις και δικαιώµατα, η
πλειοψηφία της ΠΝΟ, οι δυνάµεις
του κυβερνητικού – εργοδοτικού
συνδικαλισµού συνεχίζουν τον
βρώµικο και υπονοµευτικό τους
ρόλο σε βάρος των ναυτεργατών,
των εργαζοµένων: 

• Yπερασπίζονται την δοµή και
την λειτουργία της ΠΝΟ, που είναι
φτιαγµένη µε βασιλικοχουντικά δια-
τάγµατα. 

• Με αποκλεισµούς αντιπροσώ-
πων εφαρµόζοντας το 1/10 από το
σύνολο των εκλεγµένων, πετούν
στον «κάλαθο των αχρήστων» δε-
κάδες εκλεγµένους αντιπρόσωπους
από τα πρωτοβάθµια σωµατεία, για
να διαµορφώνουν το συσχετισµό
δύναµης από σωµατεία µε ελάχιστα
µέλη, που υπηρετούν και υπηρε-
τούνται από τα εφοπλιστικά συµφέ-
ροντα. 

• Με την µονοπρόσωπη εξουσία
του Γενικού Γραµµατέα. Με την
Εκτελεστική Επιτροπή που αποτε-
λείται από τους προέδρους των 14

ναυτεργατικών σωµατείων της δύ-
ναµης της ΠΝΟ, χωρίς να εκλέγο-
νται και να ελέγχονται από κανένα
συλλογικό όργανο µε τη συµµετοχή
των ναυτεργατών.

• Στηρίζουν το διεθνές δουλε-
µπορικό κύκλωµα, την «µαύρη»
ανασφάλιστη εργασία υπογράφο-
ντας συµφωνίες µε το εφοπλιστικό
κεφάλαιο σε συνεργασία µε την ITF.

• Είναι επικίνδυνοι και τροµερά
επιζήµιοι για τα συµφέροντα των
ναυτεργατών. 

Οι ναυτεργάτες να συνειδητο-
ποιήσουν και µέσα από αυτή την
εξέλιξη ότι επιβάλλεται να δυναµώ-
σει η οργάνωση και συσπείρωση
µέσα σε κάθε χώρο δουλειάς,
στους ναυτότοπους, στις γειτονιές,
για την καλύτερη ανάπτυξη των τα-
ξικών δυνάµεων που συσπειρώνο-
νται στο ΠΑΜΕ, τις λαϊκές
επιτροπές, για την αλλαγή του αρ-
νητικού συσχετισµού δύναµης στο
συνδικαλιστικό κίνηµα και στην πο-
λιτική ζωή. 

Οι ναυτεργάτες, οι εργαζόµενοι
δεν έχουν να περιµένουν τίποτε
από τις πολιτικές και συνδικαλιστι-
κές δυνάµεις που υπηρετούν την
εξουσία του κεφαλαίου. Η ελπίδα
για κάθε εργατική, λαϊκή οικογένεια
είναι στο δρόµο του αγώνα, της σύ-
γκρουσης και ανατροπής της αντι-
λαϊκής πολιτικής, στην λαϊκή
αντεπίθεση, στην λαϊκή εξουσία.  
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Με βάση τα στοιχεία, που
ανακοίνωσε η Ελληνική

Στατιστική Αρχή, τα πλοία µε ελ-
ληνική σηµαία τον ∆εκέµβρη του
2011 ήταν 2.013 (πλοία πάνω
από 100 κοχ) και συνολικής χω-
ρητικότητας 43.397.583 κοχ. Στη
διάρκεια του χρόνου (∆εκ. 2010 –
∆εκ. 2011) µειώθηκαν κατά 82
πλοία.

Αυτή είναι η µία πλευρά και
έχει τη σηµασία της, από την
άποψη των θέσεων απασχόλη-
σης, που σίγουρα λιγόστεψαν και
αυτό αφορά στους ναυτεργάτες.

Η άλλη πλευρά, που αφορά
στους εφοπλιστές, δείχνει ότι η χω-
ρητικότητα του στόλου (κοχ), δη-
λαδή η µεταφορική του ικανότητα,
αυξάνει συνεχώς τα τελευταία χρό-
νια όπως και το 2011. Έχουµε µε-
γαλύτερης χωρητικότητας πλοία,
που µεταφέρουν περισσότερα φορ-
τία και αποφέρουν περισσότερα
κέρδη. Χωρίς, βέβαια, να αυξάνει ο
αριθµός του πληρώµατος σε κάθε
πλοίο.

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η καλύτερη µοναδοποίηση (µε-

γαλύτερ απλοία) είναι ένα στοιχείο
της καλύτερης θέσης των Ελλήνων
εφοπλιστών στις θαλάσσιες µετα-
φορές. Ακόµη σπουδαιότερα στοι-
χεία, που δείχνουν και τη
συγκέντρωση του µεγάλου πλούτου
που έχει σωρρευτεί στα πουγγιά
των Ελλήνων εφοπλιστών, είναι: 

-1. Η πρωτιά στον παγκόσµιαο

στόλο που διατηρούν οι Έλληνες
εφοπλιστές. Με βάση τα στοιχεία
του 2011 ο ελληνόκτητος στόλος για
πλοία πάνω από 1.000 κοχ , βρί-
σκεται στην πρώτη θέση µε 3.213
πλοία και 202,4 εκατοµ. dwt  ή το
16,17% του παγκόσµιου στόλου
(πέρυσι 15,96%), ακολουθούµενος
από αυτών των Ιαπώνων µε
15,76% και των Γερµανών µε
9,17%.

Ανάλογα είναι και τα στοιχεία του
Committee (Έλληνες εφοπλιστέ του
Λονδίνου) για τον Μάρτη 2011, που
δίνουν 3.227 πλοία και 205,7 εκα-
τοµ. dwt συν 621 πλοία περί τα 56
εκατοµ. dwt υπό ναυπήγηση. Από
αυτά οι Έλληνες εφοπλιστές στην
ελληνική σηµαία έχουν τα 917 και τα
υπόλοιπα σε σηµαίες ευκαιρίας.

-2. Η αδιάλειπτη ναυπηγική δρα-
στηριότητα, που συνεχίστηκε και το
2011 παρά την κρίση και αποτύ-
πωσε την τάση των Ελλήνων εφο-
πλιστών να αυξήσουν τη συµµετοχή
τους σε εξειδικευµένους τύπους
πλοίων. Οι συνολικές παραγγελίες

για το 2011 ανήλθαν σε 137 πλοία
αξίας 10,5 δις δολάρια ενώ το
2010 είχαµε 204 πλοία αξίας 9,7
δις δολάρια. Μεταξύ των παραγ-
γελιών του 2011 είναι 42 container
και 23 LNG (στις 53 παγκόσµιες)
ενώ το 2010 είχαµε 15 container
και 2 LNG.

Σ’ αυτά  τα πλοία οφείλονται οι
αυξηµένες για το 2011 επενδύσεις.
Το κόστος ναυπήγησης για ένα
LNG των 150.000 κ.µ. είναι γύρω
στα 180 εκατ. δολάρια. Ανάλογη

όµως είναι και η απόδοσή τους. Οι
ναύλοι στα LNG σήµερα είναι στα
150 χιλ. δολάρια την ηµέρα και οι
εκτιµήσεις τα ανεβάζουν και µέσα
στο 2012 στα 200.000 δολ./ηµέρα.

3. Η ανανέωση του στόλου.
Αυτό δείχνει και ο µέσος όρος ηλι-
κίας (συνεχώς µειούµενος) που σή-
µερα είναι 11 χρόνια ως προς τον
αριθµό των πλοίων (12,8 ο παγκό-
σµιος) και 8,2 χρόνια ως προς την
χωρητικότητα (8,5 ο παγκόσµιος).

ΟΙ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ
Στον αντίποδα του πλούτου,

που δεν µπορεί να κρυφτεί, βρίσκο-
νται οι ναυτεργάτες που αποδεκατί-
ζονται και στέλνονται στην ενεργεία.
Ακόµα και µε βάση τα παντελώς
αναξιόπιστα στοιχεία του ΓΕΝΕ, οι
άνεργοι για το Γενάρη 2012 ανέρ-
χονται στους 3.689.

Με την αναµενόµενη άρση του
καµποτάζ στην ακτοπλοΐα θα πολ-
λαπλασιαστούν.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ: Μειώθηκε ή αυξήθηκε;
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