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H

ΝΕΟ ΑΝΤΙΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
σαρώνει τα δικαιώματα των ναυτεργατών

Γενική Συνέλευσή μας πραγματοποιείται σε μια
Συνεχίζεται η ενορχηστρωμένη επίθεση εφοπλιστών –
περίοδο, όπου η κυβέρνηση του τραπεζίτη Πακυβέρνησης – μερίδας ΜΜΕ σε βάρος των δικαιωμάτων και
παδήμου με την πλουτοκρατία και τα κόμματα ΠΑΣΟΚ –
των αγώνων των ναυτεργατών.
ΝΔ – ΛΑ.Ο.Σ., που την στήριξαν ή την στηρίζουν, εκμεΤην ίδια στιγμή που η κυβέρνηση έδινε στη δημοσιότητα
ταλλευόμενοι την βαθιά καπιταλιστική κρίση που κυριαρ- σχέδιο νόμου που εντάσσει από 1/04/2012 το ΝΑΤ και τα κεχεί σε όλες σχεδόν τις καπιταλιστικές χώρες και εκδηλώ- φάλαια του (ΚΑΑΝ-ΚΕΑΝ-ΤΠΑΕΝ-ΤΠΚΠΕΝ-ΕΣΤΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝνεται με ιδιαίτερη ένταση στην χώρα μας, έχουν εξαπο- ΕΛΟΕΝ) στο Υπουργείο Εργασίας, προωθεί την πλήρη άρση
λύσει μια χωρίς προηγούμενο επίθεση στις κατακτήσεις του Cabotage σε κρουαζιέρα και στην ακτοπλοΐα, περικόβει
της εργατικής τάξης, στο εισόδημα της λαϊκής οικογένει- 72% από το εφ’ άπαξ των ΤΠΑΕΝ-ΤΠΚΠΕΝ, ταυτόχρονα η
ας.
εφημερίδα «ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» (25/03/2012) του μεγαλοΤον χρόνο που πέρασε οι συνταξιούχοι, όπως και εργολάβου Μπόμπολα με δημοσίευμα που φέρει τον τίτλο
όλοι οι εργαζόμενοι, πληρώσαμε με σοβαρές απώλειες «Έριξαν άγκυρα στα …κόμματα» συκοφαντεί με αντικομουνιτου εισοδήματος μας τις συνέπειες από αυτή τη βάρβα- στικό παραλήρημα σε βάρος του πρόεδρου της ΠΕΜΕΝ Σάβρη αντιλαϊκή επίθεση, που εξαπέλυσαν με το μνημόνιο βα Τσιμπόγλου, που του προσάπτουν «δογματισμό και χορηγίες» και του μέχρι πρότινος προέδρου του ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ
του 2010, το μεσοπρόθεσμο του 2011 και το μνημόνιο
Γιάννη Μανουσογιαννάκη.
του 2012, κυβέρνηση – τρόικα [ΕΕ-ΔΝΤ-ΕΚΤ], για την
Οι λασπολόγοι – συκοφάντες γνωρίζουν πολύ καλά ότι
ενίσχυση της κερδοφορίας του κεφαλαίου.
κατ’ απαίτηση των εφοπλιστών, το ΠΑΣΟΚ και η Ν.Δ. για 38
Οι συνταξιούχοι του ΝΑΤ, όπως και των άλλων α- χρόνια διατηρούν τον αντεργατικό νόμο 330/1976 παραχασφαλιστικών Ταμείων, μέράσσοντας την θέληση των ναυτεργατών, με την πλειοψηφία της ΠΝΟ
τρησαν απώλειες μέχρι και
Άποψη από τη σύσκεψη 29 Μάρτη 2012
να αρνείται οποιαδήποτε αλλαγή
40-50 %, στα εισοδήματά
στην δομή και τη λειτουργία της.
τους, είδαν την ιατροφαρμαΤα σωματεία ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝκευτική τους περίθαλψη να
ΣΩΝ – ΠΕΕΜΑΓΕΝ έχουν αντιταυποβαθμίζεται ραγδαία, τα
χθεί και έχουν καταγγείλει τις εγκριεπιδόματα πρόνοιας να πετικές πράξεις νηολόγησης (όρος 8
ρικόπτονται δραστικά, στετου ν.2687/53) που αφάνισαν χιλιάνάζουν από την βαριά φοροδες θέσεις εργασίας από την πολογία, τα χαράτσια, τις απαντοπόρο ναυτιλία για ναυτεργάτες
νωτές αυξήσεις του ΦΠΑ και
με
συγκροτημένα
δικαιώματα,
την ακρίβεια, που όλα μαζί
έχουν καταγγείλει την χρηματοδόοδηγούν μεγάλα τμήματα
τηση των Ελευθέρων Συνδικάτων,
στην εξαθλίωση.
της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μεταφορών (ΔΟΜ/ITF), της Ευρωπαϊκής
Η νέα μνημονική συμφωΟμοσπονδίας Μεταφορών (ΕΟΜ/
νία και οι εφαρμοστικοί νόμοι, που ψηφίστηκαν από τις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ αλλά ETF) και της ΠΝΟ για την έκδοση «μπλε κάρτας» έναντι παχυκαι της ΝΔ, οδηγεί σε νέες οριζόντιες και κάθετες μειώ- λής αμοιβής για την εκμετάλλευση των ναυτεργατών των τρίσεις των μισθών και των συντάξεων, βαθαίνει παραπέρα των χωρών στα πλοία.
Η καθολική συμμετοχή των ναυτεργατών και η επιτυχία
την ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση της υγείας,
της πρόσφατης πανελλαδικής 48ωρης απεργίας - παρά την
της παιδείας και της κοινωνικής πρόνοιας.
αναστολή της από τους εγκάθετους εργοδοτικούς – κυβερνηΛένε ψέματα ότι αν δεν πάρουμε τα δάνεια δεν θά- τικούς συνδικαλιστές της ΠΝΟ - αποτέλεσε ήττα για τους εφοχουμε να πληρώσουμε συντάξεις και μισθούς. Τα δάνεια πλιστές, ισχυρό χτύπημα της αντιλαϊκής πολιτικής της κυπηγαίνουν όλα, και δεν φτάνουν, για την αποπληρωμή βέρνησης ΠΑΣΟΚ – ΝΔ, της τρόικας, των προθύμων του ΛΑτων τοκοχρεολυσίων και την ανακεφαλαιοποίηση των ΟΣ, της Μπακογιάννη και των άλλων κομμάτων του κεφαλαίτραπεζών. Σύμφωνα με τα δικά τους λεγόμενα το χρέος ου.
Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ – ΠΕΕτης χώρας το 2020 θα ανέρχεται στο ύψος του 2009,
ΜΑΓΕΝ και οι ναυτεργάτες σε αντίθεση με την πλειοψηφία
που ξέσπασε η κρίση.
Μας απειλούν με τον κίνδυνο της χρεοκοπίας. Όμως της ΠΝΟ, που ανέστειλε τον απεργιακό αγώνα, συνεχίζουμε,
προετοιμάζουμε, οργανώνουμε με μεγαλύτερη αποφασιστιοι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, που δεν έχουμε καμία
κότητα νέους πολύμορφους και απεργιακούς αγώνες.
ευθύνη για την κρίση, βιώνουμε ήδη την βίαιη και ανεξέΠειραιάς, 26 Μάρτη 2012 - Οι Διοικήσεις των Ενώσεων
λεγκτη χρεοκοπία του λαού. Το κούρεμα θα σημάνει την
ΠΕΣ-ΝΑΤ - ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ
ακόμα παραπέρα μείωση των αποθεματικών όλων των
ασφαλιστικών Ταμείων μέσα από τα ομόλογα, που η
κυβέρνηση ανάγκασε να πάρουν, και οι απώλειες αυτές
ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΜΕ ΠΟΛΥΜΟΡΦΕΣ
προστίθενται στα δεκάδες δισεκατομμύρια, που κράτος
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
και επιχειρήσεις λήστεψαν από τους ασφαλιστικούς ορΣύσκεψη την Πέμπτ η 29 Μάρτη 2012
γανισμούς.
(Συνέχεια στη σελίδα 2)
Συλλ αλ ητ ήριο την Τετάρτ η 4 Απρίλη 2012
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(Συνέχεια από τη σελίδα 1)

Κάναμε πληθώρα παραστάσεων και κινητοποιήσεων
στο ΝΑΤ, τον Οίκο Ναύτου, το ΓΕΝΕ και την Εφορία ΠλοίΕνδεικτική είναι η απάντηση της Τράπεζας της Ελλάδας ων, όπου κάψαμε τα χαράτσια του κεφαλικού φόρου.
σε πρόσφατο ερώτημα της ΠΕΜΕΝ, όπου ομολογεί ότι εν
Οργανώσαμε την άρνηση πληρωμής των χαρατσιών
αγνοία του Δ.Σ. του ΝΑΤ αγόρασε ομόλογα με τα αποθεμαστα
ακίνητα και συμμετείχαμε στον αποκλεισμό της ΔΕΗ
τικά των Ταμείων των ναυτεργατών.
και πετύχαμε την αποτροπή της διακοπής της ηλεκτροδότηΤο πάγωμα των καταθέσεων των ασφαλιστικών Ταμεί- σης.
ων που επιβλήθηκε με τον αναγκαστικό νόμο 1611 του
Εκδηλώσαμε την ταξική αλληλεγγύη και προσφέραμε
1950, η εφαρμογή των εγκριτικών πράξεων του αποικιοοικονομική ενίσχυση στους απεργούς εργάτες της Ελληνικρατικού νόμου 2687 του 1953, οι μειώσεις των συνθέσεκής Χαλυβουργίας, που βρίσκονται στον 5ο μήνα της απερων, η απαλλαγή από την υποχρέωση να καταβάλουν αγίας τους ενάντια στις απολύσεις, τη μείωση των μισθών
σφαλιστικές εισφορές καθώς και η μη καταβολή των βεβαικαι την μερική απασχόληση.
ωμένων οφειλών, είναι μόνο μερικά από τα μέτρα, που μαζί
Εκφράσαμε την αντίθεσή μας στον νέο κώδικα για τα
με τις φοροαπαλλαγές, είχαν σαν αποτέλεσμα κέρδη δισεναρκωτικά, που αποποινικοποιεί την διακίνηση, νομιμοποικατομμυρίων για τους εφοπλιστές και χρεοκοπία του ΝΑΤ.
εί την χρήση, απαλλάσσει τους εμπόρους και στοχεύει στα
Τα μονοπώλια - ΕΕ - ΔΝΤ - ΕΚΤ γίνονται όλο και πιο μυαλά της νεολαίας για να μη μπορεί να αντιδράσει και να
επιθετικά. Η κυβέρνηση Παπαδήμου με τα κόμματα που εναντιωθεί στο μαύρο μέλλον που της ετοιμάζουν.
την στήριξαν και την στηρίζουν, ΠΑΣΟΚ - ΝΔ - ΛΑ.Ο.Σ.,
Εναντιωθήκαμε στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και πουλοποιούν αυτές τις κατευλέμους, που εγκυμονούν θανάθύνσεις με απόλυτη συνέπει- Το προεδρείο της Γ.Σ. και στο βήμα
σιμο κίνδυνο για τους λαούς της
α. Τα αντιλαϊκά μέτρα είναι ο πρόεδρος της ΠΕΣ-ΝΑΤ, Γ. Βρανάς
περιοχής μας και απαιτήσαμε
μόνιμα και η επίθεση διαρτην απεμπλοκή της χώρας από
κής. Δεν πρόκειται να σταματους ιμπεριαλιστικούς σχηματιτήσουν.
σμούς και σχεδιασμούς.
Ευθύνες, όμως, έχουν και
Υποστηρίξαμε το αίτημα για την
τα κόμματα ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ και
απόδοση στη χώρα μας των
ΔΗΜ ΑΡΙΣΤΕΡΑ κ.α. τάχα
βεβαιωμένων πολεμικών αποζη«αντιμνημονιακές» δυνάμεις,
μιώσεων από τη Γερμανική καπου σπέρνουν αυταπάτες ότι
τοχή.
η κατάσταση μπορεί να αλλάΆποψη από τη Γ.Σ. της ΠΕΣ-ΝΑΤ, 21 Μάρτη 2012 Για ενημέρωση των μελών μας
ξει χωρίς να συγκρουσθούμε
και την οργάνωση της πάλης
με τα μονοπώλια και την Ε.Ε.
των συνταξιούχων ναυτεργατών,
Το καπιταλιστικό σύστημα,
πραγματοποιήσαμε
ιδιαίτερη
που υπερασπίζονται, δεν
σύσκεψη
των
συνταξιούχων
τον
μπορεί και δεν θέλει να καλύΙούλιο
του
2011.
Εκδώσαμε
και
ψει τις ανάγκες της εργατικής
ταχυδρομήσαμε
τρία
Ενημερωτιλαϊκής οικογένειας, γι’ αυτό
κά Δελτία της ΠΕΣ-ΝΑΤ. Αποκαι πρέπει να ανατραπεί.
στείλαμε Δελτία Τύπου και κυΣτην πορεία της ταξικής
κλοφορήσαμε ανακοινώσεις τόσύγκρουσης με τους πλουτοσο μαζί με τα ταξικά σωματεία
κράτες και τους πολιτικούς
όσο και μόνοι μας. Παράλληλα
εκπροσώπους τους, η ΠΕΣκάνοντας χρήση της σύγχρονης
ΝΑΤ συμμετείχε με αρκετές δυνάμεις και απέδειξε ότι οι τεχνολογίας στείλαμε μηνύματα SMS για τις κινητοποιήσεις.
απόμαχοι της θάλασσας δεν είναι απόμαχοι της ζωής.
Για την μαζικοποίηση της Ένωσής στείλαμε και φέτος γράμΣυντονίζοντας την δράση μας με τα ταξικά Σωματεία ματα και αιτήσεις εγγραφής στους νέους συνταξιούχους και
ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ [μάγειροι], δίναμε ήδη έχουμε θετική ανταπόκριση.
σχεδόν καθημερινό παρών στους αγώνες των ναυτεργαΜε τους αγώνες μας, μαζί με τους εν ενεργεία ναυτεργάτών, διεκδικώντας ταυτόχρονα λύση στα προβλήματα που τες και το ταξικό εργατικό κίνημα, πετύχαμε ορισμένα επιαπασχολούν τους συνταξιούχους. Για την επίτευξη του σκο- μέρους αποτελέσματα, όπως: τη μη περικοπή του 40% των
πού αυτού, συμπαραταχτήκαμε με τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ συντάξεων σε πάνω από 1.000 ευρώ σύνταξη, τη συνέχικαι το Συντονιστικό των Συνταξιουχικών Οργανώσεων των ση της αναβάθμισης των συντάξεων, την καθυστέρηση μέάλλων ασφαλιστικών Ταμείων σε πανελλαδική κλίμακα ενά- χρι τα σήμερα της ένταξης του Οίκου Ναύτου στον ΕΟΠΥΥ,
ντια στην αντιλαϊκή πολιτική.
την διατήρηση της ελεύθερης επιλογής γιατρού, τη μη παΣυμμετείχαμε ενεργά σε όλες τις αγωνιστικές κινητο- ραχώρηση του ναυτικού νοσοκομείου στην αστυνομία, την
ποιήσεις των εργαζομένων της χώρας μας και των ναυτερ- νικηφόρα μάχη άρνησης πληρωμής των χαρατσιών.
γατών, σε συσκέψεις, παραστάσεις, διαδηλώσεις, απεργίες,
Αυτές οι μικρές σήμερα επιτυχίες, μπορούν να γίνουν
στον Πειραιά και Αθήνα, όπου με την παρουσία μας και μεγαλύτερες και να φθάσουν μέχρι την γενική ανατροπή
την συμμετοχή μας στην περιφρούρηση, συμβάλαμε απο- της αντιλαϊκής πολιτικής, με τους αγώνες μας μέσα από ένα
φασιστικά στη απόκρουση της εφοπλιστικής τρομοκρατίας, εργατικό κίνημα μαζικό, καλά οργανωμένο, ταξικά προσαστην αντιμετώπιση της κρατικής καταστολής, στην αδρανο- νατολισμένο, που διεκδικώντας το δίκιο της εργατικής τάξης
ποίηση του «κοινωνικού αυτοματισμού», στην αποκάλυψη να χτυπά το χέρι στο τραπέζι και να γυρίζει τα πράγματα
του υπονομευτικού ρόλου του εργοδοτικού συνδικαλισμού, ανάποδα και όχι να συνδιαλέγεται με τους «κοινωνικούς
που, παρά την άνοδο των ταξικών δυνάμεων, διατηρεί την εταίρους» για το πόσα θα χάσουν οι εργαζόμενοι και οι συπλειοψηφία στη ΓΣΕΕ και την ΠΝΟ, όπως και στις περισ- νταξιούχοι στο βωμό της ανταγωνιστικότητας της κερδοφοσότερες συνταξιουχικές οργανώσεις.
ρίας του κεφαλαίου.
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ:

Η

«Νόμιμο» το χαράτσι για τα ακίνητα
«ΟΧΙ» σ τ η διακοπ ή ηλεκ τ ροδότ ησ ης

αντιλαϊκή επίθεση του Μαύρου Μέτωπου,
κυβέρνησης - πλουτοκρατίας - ΕΕ – ΔΝΤ, θα
συνεχιστεί και θα ενταθεί όσο η πολιτική που εφαρμόζουν προσπαθεί να ξεπεράσει την κρίση του καπιταλιστικού συστήματος σε βάρος της εργατικής τάξης, δηλαδή, αυτών που παράγουν τον πλούτο.
Επισημαίνουμε ότι τα μέτρα που παίρνουν εδώ και 2
χρόνια δεν οδηγούν έξοδο από την κρίση αλλά αντίθετα
ρίχνουν λάδι στην φωτιά και οδηγούν όλους τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους στην εξαθλίωση.
Είμαστε οι πολλοί και έχουμε την δύναμη να τους σταματήσουμε, να ανατρέψουμε την αντιλαϊκή πολιτική, διαμορφώνοντας τις εξελίξεις υπέρ των εργαζομένων, των ναυτεργατών. Ο αγώνας αυτός είναι δύσκολος αλλά είναι μονόδρομος και έχουμε καθήκον -υποχρέωση σε μας και τα παιδιά μας- να τον συνεχίσουμε, εντείνοντας την ταξική πάλη
για ένα καλύτερο αύριο, για τη ζωή που μας αξίζει.
Για να γίνει αυτό πρέπει να ανεβάσουμε την ταξική αντιπαράθεση με το κεφάλαιο και τους εφοπλιστές, να δυναμώσουμε το ταξικό κίνημα, ξεκαθαρίζοντας ποιές πολιτικές
δυνάμεις μας στηρίζουν και είναι μαζί μας και ποιες πολιτικές
δυνάμεις μας πολεμούν ανοιχτά ή μας κοροϊδεύουν.
Στην κατεύθυνση αυτή είμαστε αποφασισμένοι να
υπερασπιστούμε πιο αποφασιστικά τα δικαιώματα,
που με αγώνες και θυσίες έχουμε κατακτήσει, και σε
συμπαράταξη με το ταξικό εργατικό κίνημα να ανατρέψουμε την αντιλαϊκή πολιτική διεκδικώντας βασικά αιτήματα στην κατεύθυνση βελτίωσης της ζωής
των συνταξιούχων.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
Διατήρηση της αυτονομίας του ΝΑΤ και κάλυψη των ελ-

λειμμάτων όλων των ασφαλιστικών Ταμείων από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Δεν δεχόμαστε καμία περικοπή των συντάξεων μας, διεκδικούμε κατώτερη σύνταξη 1.120 ευρώ και αναπροσαρμογή στο 80% του μισθού που γίνονται οι κρατήσεις.
Διατήρηση της αυτονομίας του Οίκου Ναύτου και αναβάθμιση των υπηρεσιών του για Δημόσια Δωρεά Υγεία - Πρόνοια, με ταυτόχρονη αξιοποίηση του ΝΙΕΝ.
Αφορολόγητο οικογενειακό εισόδημα 40.000 ευρώ, κατάργηση των χαρατσιών, κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης.
Διατήρηση της Εστίας Ναυτικών και του ΕΛΟΕΝ, με παραπέρα αξιοποίηση τους.
Κατάργηση των νόμων που απαλλάσσουν τους εφοπλιστές από την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.
Απαιτούμε εδώ και τώρα εκλογές για να απαλλαγούμε από τη αντεργατική πολιτική που χρεοκοπεί
τον εργαζόμενο λαό και τους συνταξιούχους.
Για τον εργαζόμενο λαό και τους συνταξιούχους
υπάρχει μόνο ένας δρόμος, αυτός της οργανωμένης
πάλης με προοπτική την συνολική ρήξη και ανατροπή.

Τ

η δική του συμβολή στην εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής κατέθεσε το Συμβούλιο
της Επικρατείας, που αποφάσισε ότι είναι συνταγματικό το χαράτσι εάν έχει προσωρινό χαρακτήρα.
Με την απόφαση διαλύεται ακόμη και η παραμικρή
αυταπάτη περί δικαίωσης από την αστική δικαιοσύνη,
που πλασάρουν κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και φορείς
όπως ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθήνας, Δήμοι,
όργανα της Τοπικής Διοίκησης που είχαν καταθέσει
τη σχετική προσφυγή.
Η απόφαση έχει και δεύτερο σκέλος που αφορά τη
διακοπή ηλεκτροδότησης και λέει ότι είναι αντισυνταγματική η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει τη
διακοπή ρεύματος αν δεν πληρωθεί το χαράτσι.
Καθοριστικό ρόλο σ' αυτό το σκέλος έπαιξε ο αγώνας ενάντια στα χαράτσια και τη διακοπή ρεύματος, από το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, σωματεία,
συνδικάτα, Λαϊκές Επιτροπές και Επιτροπές Αγώνα.
Κάτω από την πίεση αυτού του αγώνα ήδη Ειρηνοδικεία και Πρωτοδικεία έχουν πάρει αποφάσεις
προσωρινής διαταγής μη διακοπής του ρεύματος.
Αγώνας που πρέπει να συνεχιστεί και να κλιμακωθεί,
με στόχο την κατάργηση του χαρατσιού.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»

Τ

ο τέλος «αλληλεγγύης» για τα εισοδήματα
του 2011 θα συνυπολογισθεί και θα καταβληθεί με το εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης 2012.
Για το εισόδημα του 2012 και μετά θα παρακρατείται από τον εργοδότη ή το ασφαλιστικό
Ταμείο για τους συνταξιούχους. Για το τέλος του
2010 που δεν έχει πληρωθεί ούτε έχει γίνει ρύθμιση δίνεται προθεσμία μέχρι 30 Μάρτη για τη
ρύθμισή του.
Οι συνάδελφοι που δεν το έχουν πληρώσει, θα
πρέπει να πάνε στις εφορίες μέχρι 30 Μάρτη,
γιατί στη συνέχεια θα αρχίσουν να απειλούνται
με διάφορα μέτρα καταναγκασμού (κατασχέσεις
τραπεζικών λογαριασμών κ.λπ.), που η παρεμπόδισή τους απαιτεί διαδικασίες χρονοβόρες, δαπανηρές και με αμφίβολα αποτελέσματα.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ ΠΕΣ-ΝΑΤ
Για τα έτη 2011 και 2012

15 ευρώ

Για το έτος 2010

13 ευρώ

Για τα έτη μέχρι και το 2009

12 ευρώ

Την πρώτη δόση με ποσό 36.400 ευρώ παρέδωσε
η Εκτελεστική Γραμματεία του ΠΑΜΕ
στους απεργούς της Ελληνικής Χαλυβουργίας
και 1.800 ευρώ το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών.

ΟΙ ΕΓΚΑΘΕΤΟΙ ΤΗΣ ΠΝΟ
ΕΣΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ

Ε

νώ η καθολική συμμετοχή των ναυτεργατών στέλνει σαφές μήνυμα καταδίκης της
αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ ΝΔ - εφοπλιστών και των άλλων κομμάτων του
κεφαλαίου, οι εργοδοτικοί – κυβερνητικοί συνδικαλιστές της ΠΝΟ αποφάσισαν την αναστολή
της.
Με απύθμενο θράσος οι εγκάθετοι των εφοπλιστών, ενώ αναγνωρίζουν ότι οι απαντήσεις της
κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ – ΝΔ «δεν παρέχουν τις αναμενόμενες λύσεις στα δίκαια αιτήματα των ναυτεργατών» αποφάσισαν την αναστολή της απεργίας.
Είναι επικίνδυνοι και βρίσκονται σε πλήρη
αναντιστοιχία με τις αγωνιστικές διαθέσεις συνολικά του κλάδου των ναυτεργατών.
Έτσι και σε αυτή την κρίσιμη φάση που κορυφώνεται η
βάρβαρη επίθεση κυβέρνησης, ΕΕ,
εφοπλιστών και της πλουτοκρατίας αναδεικνύεται ο υπονομευτικός ρόλος των υποταγμένων συνδικαλιστών της ΠΝΟ.
Πορεία 29 Μάρτη 2012 προς την Ένωση Εφοπλιστών

ΨΗΦΙΣΜΑ της Γ.Σ. της ΠΕΣ-ΝΑΤ

Η

Γ.Σ. της ΠΕΣ-ΝΑΤ, που συνήλθε την Τετάρτη
21 Μάρτη 2012, εκφράζει την αντίθεση των
συνταξιούχων ναυτεργατών στα μνημόνια και τους
εφαρμοστικούς νόμους της κυβέρνησης με την τρόϊκα
των μονοπωλίων ΕΕ-ΔΝΤ-ΕΚΤ και δηλώνει της απόφασή τους να αγωνισθούν για την ανατροπή της βάρβαρης αντιλαϊκής πολιτικής, που καταστρέφει τη ζωή
της λαϊκής οικογένειας, διεκδικώντας:

 Διατήρηση της αυτονομίας του ΝΑΤ και κάλυψη των ελλειμμάτων όλων των ασφαλιστικών Ταμείων από τον κρατικό προϋπολογισμό.

 Kατώτερη σύνταξη 1.120 ευρώ και αναπροσαρμογή στο
80% του μισθού που γίνονται οι κρατήσεις.

 Διατήρηση της αυτονομίας του Οίκου Ναύτου και αναβάθ-

μιση των υπηρεσιών του για Δημόσια Δωρεά Υγεία - Πρόνοια, με ταυτόχρονη αξιοποίηση του ΝΙΕΝ.

 Αφορολόγητο οικογενειακό εισόδημα 40.000 ευρώ, κα-

τάργηση των χαρατσιών, κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης.

 Διατήρηση της Εστίας Ναυτικών και του ΕΛΟΕΝ, με παραπέρα αξιοποίηση τους και επέκταση στους συνταξιούχους.
Δηλώνουμε την αντίθεσή μας στην εφαρμογή του
κανονισμού 3577/92 της Ε.Ε. για την απελευθέρωση
της ακτοπλοΐας και απαιτούμε την κατάργηση των εγκριτικών πράξεων και των αντιναυτεργατικών νόμων, που απαλλάσσουν τους εφοπλιστές από την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.

 Απαιτούμε την κατάργηση του αντιδημοκρατικού μέτρου
της πολιτικής επιστράτευσης, που οι ναυτεργάτες ακύρωσαν
στην πράξη με τις πολυήμερες απεργίες τους.
 Στεκόμαστε στο πλευρό των απεργών της Ελληνικής Χαλυβουργίας, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα
της εργατικής τάξης ενάντια στην αντιλαϊκή επίθεση της
πλουτοκρατίας, που μας γυρίζει στον μεσαίωνα.

 Λέμε ΟΧΙ στον νέο «κώδικα ναρκωτικών», που αποσκοπεί
στην εξόντωση της νεολαίας, και ταυτόχρονα λέμε ΝΑΙ
στην πρόληψη, την θεραπεία με «στεγνά προγράμματα» και
την κοινωνική επανένταξη.

Τα σωματεία ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ – ΠΕΕΜΑΓΕΝ – ΠΕΠΡΝ τονίζουν ότι ο ταξικός προσανατολισμός της πάλης, η μαζική συμμετοχή
των ναυτεργατών, η αλληλεγγύη των δυνάμεων
του ΠΑΜΕ, και τις άλλες αντιμονοπωλιακές συσπειρώσεις των φτωχών αγροτών και μικρομεσαίων αυτοαπασχολουμένων, αποτελούν πολύτιμα όπλα για την επιτυχία του αγώνα.
Σε αυτές τις συνθήκες οι ναυτεργάτες με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, ρίχνονται στη μάχη
για την οργάνωση της πάλης μέσα από τα καράβια και τα σωματεία, προετοιμάζοντας τους νέους
αγώνες. Για την αλλαγή του συσχετισμού δύναμης, την ενίσχυση του ταξικού εργατικού κινήματος, για να ανταποκριθούμε στους νέους μεγάλους
αγώνες που βρίσκονται μπροστά μας.
Η ταξική πάλη είναι κινητήρια δύναμη για την
ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής και των φορέων της, για να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες ανάγκες
των ναυτεργατών και γενικότερα των
εργαζομένων.
Πειραιάς, 20 Μάρτη 2012
ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ - ΠΕΠΡΝ

 Καμιά εμπλοκή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς πολεμικούς σχεδιασμούς. Να γυρίσουν τώρα πίσω οι Έλληνες
φαντάροι. Έξω το ΝΑΤΟ από την Ελλάδα.
Είναι προκλητικό να επικαλούνται τον πατριωτισμό
των συνταξιούχων αυτοί που έχουν εκχωρήσει ήδη
κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας στο ΝΑΤΟ, την
Ε.Ε., τις ΗΠΑ και παραδίδουν τη δημόσια περιουσία
στα μονοπώλια. Δεν αναγνωρίζουμε κανένα χρέος,
την κρίση να πληρώσει η πλουτοκρατία.
Καταδικάζουμε την απόφαση της πλειοψηφία της ΠΝΟ
να αναστείλει την απεργιακή κινητοποίηση των ναυτεργατών, που εξελισσόταν με απόλυτη επιτυχία, παρότι και οι
ίδιοι αναγνωρίζουν ότι κανένα από τα αιτήματα των ναυτεργατών δεν ικανοποιείται.
Δηλώνουμε την αντίθεσή μας στο νόμο που ψηφίστηκε
πρόσφατα για την χρησιμοποίηση ένοπλων φρουρών στα
πλοία.
Καλούμε όλους τους συνταξιούχους ναυτεργάτες
σε γενικό ξεσηκωμό ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική,
για τις ανάγκες του σήμερα και με προοπτική έναν
άλλο δρόμο ανάπτυξης, που να υπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες και όχι τα κέρδη των κεφαλαιοκρατών.
Με εντολή του Σώματος
ο Πρόεδρος της Γ. Σ.
ΚΑΡΑΛΙΩΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

