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Ναυτεργάτες, εργαζόμενοι,
Η απεργιακή μάχη στις 3 Απρίλη

αποτελεί συνέχεια του 7ήμερου απερ-
γιακού αγώνα από τις 31 Γενάρη έως
τις 6 Φλεβάρη και της Πανεργατικής
απεργίας στις 20 Φλεβάρη, ενάντια
στην κατάργηση της ΕΓΣΣΕ που έληξε
τον Μάρτη και των κλαδικών ΣΣΕ, ενά-
ντια στο πολυνομοσχέδιο για την «ανα-
συγκρότηση του ΥΝΑ».

Αυτός ο αγώνας είναι υπόθεση όλων
των ναυτεργατών, των εργαζομένων,
να ακυρώσουμε τα αντεργατικά μέτρα,
να μην επιτρέψουμε να επιβάλλουν σε
εμάς  και τα παιδιά μας να δουλεύουμε
χωρίς δικαιώματα στα εργασιακά γκέτο
της καπιταλιστικής βαρβαρότητας.

Με το νομοσχέδιο – έκτρωμα, που
αποτελεί γενική στρατηγική της κυβέρ-
νησης, Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΔΝΤ, κα-
ταργούνται οι Σ.Σ.Ε., το σύνολο των
δικαιωμάτων των ναυτεργατών, των
εργαζομένων, σε πλοία, σε λιμάνια,
Ν/Ζ, σ’ όλους τους χώρους που αναφέ-
ρεται το νομοσχέδιο. 

Στο όνομα της ελευθερίας δράσης
του κεφαλαίου με κριτήριο την αντα-
γωνιστικότητα και την κερδοφορία,
προωθούν την άρση του Cabotage στα
επιβατηγά πλοία προσθέτοντας χιλιάδες
ναυτεργάτες στις στρατιές των ανέρ-
γων, ανατρέπονται οι οργανικές συνθέ-
σεις, καταργούν την 10μηνη και 7μηνη
δρομολόγηση των ακτοπλοϊκών
πλοίων, ξεπουλάνε στο μονοπωλιακό
κεφάλαιο μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, τα λιμάνια,
τις υποδομές, την ναυπηγοεπισκευή,
αποσαθρώνουν το ακτοπλοϊκό δίκτυο,
με καταστροφικές συνέπειες για τους
ναυτεργάτες, τους εργαζόμενους, τους
μικροεπαγγελματίες, την φτωχή αγρο-
τιά.

Ναυτεργάτες, εργαζόμενοι,
Κανένας εργάτης μόνος του, κανέ-

νας κλάδος στην απομόνωση, τα προ-
βλήματα που οξύνονται από την
αντιλαϊκή πολιτική του κεφαλαίου πρέ-
πει να αντιμετωπιστούν με οργάνωση –
συσπείρωση  δυνάμεων, να ανατραπεί
ο αρνητικός συσχετισμός  δύναμης στο
συνδικαλιστικό κίνημα των δυνάμεων
του κυβερνητικού – εργοδοτικού συν-
δικαλισμού, η διέξοδος είναι στο δρόμο
της ταξικής πάλης,  στην οικοδόμηση
της κοινωνικής συμμαχίας που αγωνί-
ζεται ενάντια στα μονοπώλια και τους
εκπροσώπους του, για την υπεράσπιση
των δικαιωμάτων της εργατικής – λαϊ-
κής οικογένειας.  

Απαξιώνουν την Δημόσια Ναυτική
Εκπαίδευση και την προσαρμόζουν στις
εξελίξεις, προωθούν την ιδιωτικοποίηση
της με την λειτουργία σχολών Ναυτικής
Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επι-
μόρφωσης (ΝΕΚΕ) διευρύνοντας το
δουλεμπορικό κύκλωμα που υπάρχει σ’
άλλες χώρες, να πληρώνεις για τα δι-
πλώματα – πιστοποιητικά, να πληρώνεις
για μια θέση εργασίας.

Στην ίδια κατεύθυνση εμπαίζουν
με την αγωνία και την εξαθλίωση
των ανέργων ναυτεργατών σχεδιά-
ζουν πρόγραμμα μέσο του ΕΣΠΑ για
1000 άνεργους που θα δουλεύουν
για 1000 ΕΥΡΩ (αξιωματικοί) και
800 ΕΥΡΩ (κατώτερα πληρώματα).

Αυτό σημαίνει να δουλεύουν
χωρίς συνδικαλιστική οργάνωση,
χωρίς ΣΣΕ, ανασφάλιστοι.

Αυτές οι εξελίξεις διευρύνουν την
«μαύρη» ανασφάλιστη εργασία, δυνα-
μιτίζουν την οικονομική κατάσταση του
ΝΑΤ με τραγικές συνέπειες για τους
ναυτεργάτες, τους συνταξιούχους, τις
οικογένειες τους και την κοινωνικοα-
σφαλιστική προστασία τους.

Από τις 6 τα ξημερώ-
ματα της Τετάρτης

3 Απρίλη οι ναυτεργάτες
σε όλες τις κατηγορίες
πλοίων ξεκίνησαν τη μάχη
της  24ωρης πανελλαδικής
προειδοποιητικής απεργίας,
απαιτώντας να αποσυρθεί
το νομοσχέδιο-έκτρωμα του
υπουργείου Ναυτιλίας, υπο-
γραφή και ανανέωση της
Εθνικής Γενι-
κής Συλλογι-
κής Σύμβασης
Ε ρ γ α σ ί α ς
(ΕΓΣΣΕ) και
των κλαδικών
ΣΣΕ, που να
ανταποκρίνο-
νται στις σύγ-
χρονες και
πραγματικές
ανάγκες των
εργαζομένων,
να πληρω-
θούν οι απλήρωτοι ναυτερ-
γάτες των επιβατηγών
πλοίων.

Την ίδια μέρα σε απεργία
με αίτημα αιχμής την από-
συρση του εκτρωματικού
πολυνομοσχεδίου του ΥΝΑ
κατέβηκαν μια σειρά άλλων
κλάδων. που σχετίζονται με
τη ναυτιλία, όπως:
● Οι υπάλληλοι του ΥΝΑ
και των Οργανισμών του με
απόφαση της Ομοσπονδίας
Υπαλλήλων Υπουργείου
Εμπορικής Ναυτιλίας.
● Οι ναυτεργάτες στα ρυ-
μουλκά και ναυαγοσω-
στικά όλης της χώρας, με
απόφαση της ΠΕΠΡΝ.
● Οι εργαζόμενοι του
Πλοηγικού Σταθμού της

Διώρυγας Κορίνθου, οι
οποίοι συνέχισαν την απερ-
γία τους και την Πέμπτη
διεκδικώντας παράλληλα
και την εφαρμογή - ανανέ-
ωση της ΣΣΕ ρυμουλκών,
την οποία παραβιάζει η εται-
ρία «Διώρυγα Κορίνθου
ΑΕ», η οποία αυθαίρετα
τους πληρώνει με βάση το
ενιαίο μισθολόγιο του δημο-

σίου, ενώ οι κρατήσεις για
το ΝΑΤ κα τη φορολογία  γί-
νονται με βάση τη νομοθε-
σία για τους ναυτεργάτες!
● Στάση εργασίας από τις
11 το πρωί ως τις 6 το από-
γευμα στους εργαζόμε-
νους στα λιμάνια όλης της
χώρας πραγματοποίησε η
ΟΜΥΛΕ και στους λιμενερ-
γάτες του ΟΛΠ με απόφαση
της Ένωσής τους.
● Συμμετοχή στην απεργία
αποφάσισαν μέσα από γενι-
κές συνελεύσεις οι μηχανι-
κοί και οι πλοίαρχοι που
φοιτούν στο Κέντρο Επανα-
κατάρτισης Στελεχών Εμπο-
ρικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ).

Στους καταπέλτες των
πλοίων πήραν -όπως πάντα-

θέση για την περιφρούρηση
της απεργίας οι συνταξιού-
χοι της ΠΕΣ-ΝΑΤ και οι ταξι-
κές δυνάμεις του ΠΑΜΕ, της
ΠΑΣΥ, της ΠΑΣΕΒΕ, της
ΟΓΕ και του ΜΑΣ, που
συγκροτούν τη λαϊκή συμ-
μαχίαεργατών, αυτοαπα-
σχολούμενων της πόλης και
της υπαίθρου, προοδευτι-
κών γυναικών, σπουδα-

στών.

Η επιχεί-
ρ η σ η

που έστησαν
στη Θάσο  πα-
ραμονή της
απεργίας εφο-
πλιστές και λι-
μ ε ν α ρ χ ε ί ο ,
που έδωσε πα-
ραμονή της
απεργίας τα
χαρτιά της πο-
λιτικής επι-

στράτευσης σε ναυτεργάτες
των πλοίων, οι οποίοι είχαν
ναυτολογηθεί από το
Μάρτη, για να τρομοκρατή-
σουν τους ναυτεργάτες των
πλοίων και να «σπάσει» η
απεργία έπεσε στο κενό. 

Η απόφαση των ναυτερ-
γατών να απεργήσουν και η
αλληλεγγύη που εκφρά-
στηκε από εργαζόμενους
της περιοχής που μετά από
κάλεσμα της Λαϊκής Επιτρο-
πής Θάσου συγκρότησαν το
πρωί μαζικές συγκεντρώσεις
στα λιμάνια Λιμένα, Πρί-
νου και Κεραμωτής τσάκι-
σαν τον απεργοσπαστικό
μηχανισμό.

(Συνέχεια στη σελίδα 2)

Η προετοιμασία και  η πραγματοποίησηΗ προετοιμασία και  η πραγματοποίηση

της πανελλαδικής 24ωρης απεργίαςτης πανελλαδικής 24ωρης απεργίας

των ναυτεργατών τν Τετάρτη 3 Απριλίουτων ναυτεργατών τν Τετάρτη 3 Απριλίου

Το 35ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ, ενώ
πραγματοποιήθηκε σε συνθήκες

βαθιάς και παρατεταμένης καπιταλιστικής
κρίσης, όξυνσης των ενδοϊμπεριαλιστικών
ανταγωνισμών και ραγδαίας υποβάθμι-
σης του βιοτικού επιπέδου της εργατικής
τάξης, των εργαζομένων, αυτό που το χα-
ρακτήρισε ήταν η σύμπλευση του εργο-
δοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού με
τη στρατηγική της ΕΕ, των μονοπωλίων
και ο εκφυλισμός.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ εκφράζοντας
τις δυνάμεις του ρεφορμισμού και του
οπορτουνισμού που δρουν διαβρωτικά
και υπονομευτικά στο εργατικό, συνδικα-
λιστικό κίνημα όπως και οι εκπρόσωποι
της ΣΕΣ και της ITUC, προσπάθησαν να
ξαναζεστάνουν τη σούπα των αυταπατών
για το εργατικό κίνημα και να αποδείξουν
ότι η εργατική τάξη πρέπει να υπηρετεί τα
συμφέροντα του κεφαλαίου για να οικο-
δομηθεί μία «ομόσπονδη
Ευρώπη». 

Κάλεσαν την εργατική
τάξη από το βήμα του Συ-
νεδρίου να υπηρετήσει τα
συμφέροντα της μονοπω-
λιακής αστικής τάξης της
ΕΕ, με λιτότητα χωρίς ημε-
ρομηνία λήξης. Μάλιστα
είχε το θράσος ο πρόε-
δρος της ΓΣΕΕ να κάνει
συστάσεις σε όσους δεν
«αντιλαμβάνονται» ότι
«διέξοδος από την κρίση
δόθηκε στις ΗΠΑ γιατί είναι
συγκροτημένη ομοσπονδιακά» και αυτός
είναι δρόμος για το εργατικό κίνημα στη
χώρα μας και την ΕΕ! Παλιά συνταγή της
σοσιαλδημοκρατίας, που καταγράφηκε
ως υπερ-ιμπεριαλισμός, σε νέα έκδοση.
Συνταγή που αναπαράγεται ανάλογα με
τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που
επικρατούν κάθε φορά. Πώς μπορούν να
χαρακτηριστούν αυτές οι δυνάμεις που
ορκίζονται στην ΕΕ του κεφαλαίου;

Οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ προειδοποί-
ησαν πριν την εκδήλωση της κρί-

σης - το 3ο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη
του 2008, στη «Lehman Brothers» στις
ΗΠΑ - ότι έρχεται θύελλα για την εργατική
τάξη, τα λαϊκά στρώματα.

Δεν καλλιέργησαν πολιτικές και συνδι-
καλιστικές αυταπάτες, ότι κεφάλαιο και ερ-
γασία είναι «κοινωνικοί εταίροι» και με
«κοινωνικούς διαλόγους των ισότιμων κοι-
νωνικών εταίρων» θα βρούμε τη χρυσή
τομή, όπως έκαναν οι δυνάμεις ΠΑΣΚΕ -
ΔΑΚΕ - ΑΠ, οι δυνάμεις της ταξικής συ-
νεργασίας, της υποταγής της εργατικής
τάξης στα συμφέροντα του κεφαλαίου.

Οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ δε συκοφάντη-
σαν την ιστορία του εργατικού κινήματος
όπως έκαναν οι εκσυγχρονιστές, οι ανα-
νεωτές, αυτοί που έχουν συλλάβει τη «νέα
σκέψη» και τη «νέα τάση», υπονομεύο-
ντας παράλληλα, την ενότητα των εργα-
τών και την ανάπτυξη της ταξικής πάλης. 

Οι δυνάμεις που αποτελούν την πλειο-
ψηφία της ΓΣΕΕ είναι πολύ πίσω στη
σκέψη και τη δράση από την ιδρυτική δια-
κήρυξη της Διεθνούς Ένωσης των Ερ-
γατών του 1864, γι' αυτό αρνούνται την

αιτία της κρίσης και τη διέ-
ξοδο της εργατικής τάξης
από αυτήν: «Κάθε καινούρ-
για ανάπτυξη των παραγω-
γικών δυνάμεων της
εργασίας πρέπει να τείνει
αναγκαστικά να βαθαίνει τις
κοινωνικές αντιθέσεις και να
οξύνει τους κοινωνικούς
ανταγωνισμούς. 

Η εποχή αυτή χαρακτηρί-
ζεται στα χρονικά του κό-
σμου με την πιο συχνή
επανάληψη, με την ολοένα
και πλατύτερη έκταση και με

περισσότερα θανατηφόρα αποτελέσματα
της κοινωνικής πανούκλας που ονομάζε-
ται εμπορική και βιομηχανική κρίση».

Αυτά διακήρυσσε το 1864 η Διεθνής
Ένωση Εργατών για τον κεφαλαιοκρατικό
τρόπο παραγωγής και οι παρατάξεις
ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ - ΑΠ, παρά τις οβιδιακές
μεταμορφώσεις, αρνούνται την αιτία της
κρίσης και κυρίως την ανάγκη οργάνωσης
και της ανάπτυξης της ταξικής πάλης.

Υπονομεύουν συνειδητά τις δυνάμεις
του ΠΑΜΕ και τη δράση του, για να υπη-
ρετούν το κεφάλαιο. Αρνούνται το μεγάλο
καθήκον της εργατικής τάξης, την κατά-
κτηση της πολιτικής εξουσίας.

(Συνέχεια στη σελίδα 2)

Παρακαταθήκη ή πείραΠαρακαταθήκη ή πείρα

του ταξικού του ταξικού 

ναυτεργατικού κινήματοςναυτεργατικού κινήματος

♦  Εφαρμογή των ΣΣΕ σε όλες τις

κατηγορίες πλοίων, να καταβληθούν

τα δεδουλευμένα στους επί μήνες

απλήρωτους ναυτεργάτες.

♦ Υπογραφή και ανανέωση της

Εθνικής Γενική Συλλογικής Σύμβα-

σης Εργασίας και των κλαδικών

συμβάσεων για όλους τους εργαζό-

μενους που να ανταποκρίνονται στις

σύγχρονες και πραγματικές ανά-

γκες.

♦  Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο για

την “Ανασυγκρότηση του ΥΝΑ”. 

♦  Κατάργηση της Δανειακής Σύμ-

βασης, των αντιλαϊκών μνημονίων

και των εφαρμοστικών νόμων.

♦  Κατάργηση της αντεργατικής νο-

μοθεσίας, ν.2687/53 όρος 8 των

εγκριτικών πράξεων νηολόγησης,

του Ευρωπαϊκού Κανονισμού

3577/92, που προωθούν την

«μαύρη» - ανασφάλιστη εργασία.

♦  Άμεση ανάκληση όλων των μειώ-

σεων που επιβλήθηκαν στις  συντά-

ξεις.

♦  Κατάργηση των φορολογικών χα-

ρατσιών.

♦  Άμεσα μέτρα για την ναυτολό-

γηση και την προστασία των άνερ-

γων ναυτεργατών, να συγκεντρώνο-

νται και να ελέγχονται οι καταστά-

σεις πληρωμάτων των πλοίων στο

ΓΕΝΕ.

♦ Πλοία σύγχρονα – ασφαλή με

απρόσκοπτη, επαρκή σύνδεση των

νησιών με την ηπειρωτική χώρα

που θα υπηρετούν τις κοινωνικές

ανάγκες στις θαλάσσιες μεταφορές.

♦ Αποκλειστικά δημόσιο, δωρεάν

σύστημα Υγείας - Πρόνοιας, κατάρ-

γηση κάθε επιχειρηματικής

δραστηριότητας. Πλήρη χρηματο-

δότηση των ασφαλιστικών ταμείων

και όλων  των δημόσιων μονάδων

Υγείας και Πρόνοιας από τον κρα-

τικό προϋπολογισμό.

♦  Αποκλειστικά Δημόσια Δωρεάν

Σύγχρονη Ναυτική Εκπαίδευση

Μετεκπαίδευση.

♦  Καμία ιδιωτικοποίηση των λιμε-

νικών υποδομών και της ανατροπής

των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Η ναυτιλία, η ναυπηγική βιομηχα-

νία, οι υποδομές και οι πλουτοπαρα-

γωγικές πηγές της χώρας μας

μπορούν και επιβάλλεται να γίνουν

βραχίονας ανάπτυξης που θα υπηρε-

τούν τις λαϊκές ανάγκες.

ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ - ΠΕΠΡΝ - ΠΕΣ/ΝΑΤ

Απο την εξαήμερη 

απεργιακή κοινητοποίηση 

των ναυτεργατών  

τον Φλεβάρη του 2013

To  ΠΑΜΕ καταγγέλλει στους
εργαζόμενους την απόφαση της
κυβέρνησης σε συμπαιγνία με τους
μεγαλέμπορους να μεταφέρουν την
πρωτομαγιάτικη αργία την Τρίτη
του Πάσχα, με ευρύτερο στόχο τον
εκφυλισμό και το οριστικό χτύπημά
της.

Η απεργία της 1ης Μάη δεν
είναι μόνο ημέρα μνήμης και τιμής
στα εκατομμύρια των ηρώων του
λαού μας και των λαών όλου του
κόσμου, από τους πρωτοπόρους
εργάτες της Πρωτομαγιάς του ΣΙ-
ΚΑΓΟ το 1886 έως σήμερα. 

Η 1η Μάη είναι πάλη των εργα-
ζομένων, ημέρα πάλης απέναντι
στην πολιτική που στέλνει τη συ-
ντριπτική πλειοψηφία του λαού μας
στην ανέχεια και στην εξαθλίωση.
Μέρα αποκάλυψης των εκμεταλ-
λευτών μας που θησαυρίζουν πάνω
στις πλάτες του εργαζόμενου λαού.
Μέρα διεκδίκησης αιτημάτων για
την κάλυψη των σύγχρονων λαϊκών
αναγκών.

Οι καθημερινές εξελίξεις, τα
βάρβαρα μέτρα πτώχευσης του
λαού μας, διαψεύδουν συνεχώς
τους εκπροσώπους και τους απο-
λογητές του εκμεταλλευτικού συ-
στήματος. Στο δρόμο που χάραξαν
οι εργάτες του Σικάγο βρίσκεται
σήμερα η απάντηση στον εργασιακό
μεσαίωνα, στη σύγχρονη δουλεία,
στα νέα εργατικά κάτεργα που
ετοιμάζουν.

Το ΠΑΜΕ καλεί τους εργαζό-
μενους, τα εργατικά κέντρα, τις
ομοσπονδίες, τα πρωτοβάθμια
σωματεία, τις Συντονιστικές
Επιτροπές να πάρουν, σε κάθε
πόλη, πρωτοβουλίες αγωνιστικού
ταξικού γιορτασμού της 1ης Μάη,
με αποφάσεις να υπερασπιστούν
το χαρακτήρα της Πρωτομαγιάς.
Να κηρύξουν 24ωρη απεργία.

Προετοιμάζουμε και τιμάμε με πο-
λύμορφες πρωτοβουλίες την απεργία
για την 1η Μάη, το αίμα και οι αγώνες
των εργαζομένων μας καθοδηγούν, οι
ταξικές αναμετρήσεις είναι μπροστά
μας για να γίνει πραγματικότητα η
ιστορική αποστολή της εργατικής
τάξης με  την κατάργηση της εκμε-
τάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. 
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ΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΝ2 Μάρτης 2013

ΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗΝ
ΜΗΝΙΑΙΑ 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

Ιδιοκτησία του Συλλόγου 

Ναυτεργατικής 

Συνδικαλιστικής Κίνησης

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ 

ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Εκδότης - Υπεύθυνος 

σύμφωνα με το νόμο:

ΜΑΡΙΩΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

Κολοκοτρώνη 99,

Πειραιάς - ΤΚ 185 35

Τηλ.: 210 - 41.17.578

Υπεύθυνη Τυπογραφείου:

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ

Μπουμπουλίνας 19,

Πειραιάς - ΤΚ 185 35

Τηλ.: 210 - 41.70.479

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Εσωτερικού: Ευρώ 15

Εξωτερικού: Ευρώ  50

Η ύλη του παρόντος 

φύλου έκλεισε 

στις 6 Απρίλη 2013

ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΗΣΗ 

ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ                    

3 ΑΠΡΙΛΗ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ 

ΛΙΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ 19 ΑΠΡΙΛΗ ΣΤΗΝ

ΑΘΗΝΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ 10:30 ΤΟ ΠΡΩΙ.

Η ετήσια Γενική Συνέλευση της ΠΕΣ-ΝΑΤ συνήλθε, την Τε-

τάρτη 27 Μάρτη, σε μια περίοδο που η Εργατική Τάξη, οι συ-

νταξιούχοι, τα λαϊκά στρώματα, δέχονται μια διαρκή σφοδρή

επίθεση με ανατροπές που έχουν φέρει εκατομμύρια οικογέ-

νειες σε συνθήκες φτώχιας και εξαθλίωσης, χωρίς να μπορούν

να αντιμετωπίσουν τις στοιχειώδες ανάγκες, ενοίκιο, ΔΕΗ, τη-

λέφωνα, νερό, θέρμανση, διατροφή και φάρμακα. 

Η αντιλαϊκή αυτή επίθεση προωθείται από τις αποφάσεις

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ευθύνες για την εφαρμογή

αυτής της πολιτικής βαρύνουν όχι μόνο τα κόμματα της συγκυ-

βέρνησης ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ αλλά και τα λεγόμενα αντι-

μνημονιακά κόμματα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, οι ΑΝ. ΕΛΛ. και η

ναζιστική φασιστική ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, που συμφωνούν με την κα-

τεύθυνση για ανάπτυξη με σκοπό το κέρδος μέσα από την

άγρια εκμετάλλευση των εργαζομένων και αποδίδουν τα αίτια

της κρίσης στους κλέφτες, στην κακή διαχείριση, στην δια-

πραγματευτική ανικανότητα, στον καζινοκαπιταλισμό κ.α. υπαρ-

κτά φαινόμενα, τα οποία αν και σε περίοδο κρίσης εμφανίζονται

εντονότερα ωστόσο είναι αποτέλεσμα και όχι αιτία της κρίσης, η

οποία οφείλεται στον εκμεταλλευτικό τρόπο παραγωγής, όπου

κυριαρχούν τα μονοπώλια, το μεγάλο κεφάλαιο.

Ο μόνος τρόπος για να αποφύγουμε την καταστροφή, είναι

η οργανωμένη δράση των εργαζομένων, των  συνταξιούχων, σε

συμμαχία με τα φτωχά λαϊκά στρώματα των αυτοαπασχολού-

μενων της πόλης και του χωριού, με αγώνες που για νάχουν

αποτέλεσμα και προοπτική πρέπει να στοχεύουν όχι μόνο στην

κατάργηση των αντιλαϊκών αντιασφαλιστικών νόμων άλλα και

την απαίτηση να πληρώσουν κράτος και εργοδοσία, γιατί εμείς

παράγουμε τον πλούτο που εκμεταλλεύονται τα παράσιτα οι κε-

φαλαιοκράτες. Σ’ αυτόν τον αγώνα δίνουμε όλες μας τις δυνά-

μεις διεκδικώντας:

♦  Αποκατάσταση όλων των περικοπών και απωλειών, που μας

επιβλήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Απαιτούμε την κατάργηση

των μνημονίων, δανειακών συμβάσεων και εφαρμοστικών

νόμων.

♦ Πλήρη κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό και την φο-

ρολογία των εφοπλιστών των ελλειμμάτων του ΝΑΤ και των λοι-

πών ασφαλιστικών Ταμείων. Επιστροφή όλων των

λεηλατημένων αποθεματικών.

♦ Κατάργηση κάθε πληρωμής των ασφαλισμένων για την Υγεία.

Χρηματοδότηση των Ταμείων από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Δημόσια δωρεά  Υγεία - Πρόνοια για όλους. 

♦ Διατήρηση της κυριότητας και αξιοποίηση των ακινήτων των

ασφαλιστικών Ταμείων. Αξιοποίηση του Ναυτικού Νοσοκομείου

(ΝΙΕΝ) για πρόληψη και θεραπεία των επαγγελματικών ασθε-

νειών. 

♦ Διατήρηση και αναβάθμιση της Εστίας Ναυτικών και του

ΕΛΟΕΝ με επέκταση και στους συνταξιούχους.

Αφορολόγητο οικογενειακό εισόδημα 40.000 ευρώ. Κατάργηση

των χαρατσιών και του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και

το πετρέλαιο θέρμανσης.

♦ Κατάργηση όλων των νόμων που απαλλάσσουν τους εφο-

πλιστές από την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών. 

♦ Απόσυρση του νομοσχέδιου που προωθεί το υπουργείο Ναυ-

τιλίας για την πλήρη απελευθέρωση και της ακτοπλοΐας. Κα-

τάργηση του ευρωκοινοτικού κανονισμού 3577/92 και των

εγκριτικών πράξεων του ν. 2687/53.

♦ Ανανέωση της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργα-

σίας και των κλαδικών συμβάσεων για τους ναυτεργάτες και

όλους τους εργαζόμενους, με όρους που να ανταποκρίνονται

στις σύγχρονες ανάγκες.

♦ Απεμπλοκή της χώρας μας από τις ιμπεριαλιστικές επεμβά-

σεις και επαναπατρισμό όλων των Ελλήνων στρατευμένων που

βρίσκονται εκτός συνόρων.

Κ Α Λ Ε Σ Μ Α  Τ Η Σ  Π Ε Σ - Ν Α Τ  

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ:

Τα ελλείμματα των 
εργαζομένων είναι τα 
κέρδη του κεφαλαίου

Τ
ο ναυτιλιακό θαύμα μετά το
Β' Παγκόσμιο πόλεμο στηρίχτηκε

στο αίμα του ναυτεργατικού - εργατι-
κού κινήματος, όταν η ΟΕΝΟ έριχνε το
σύνθημα «τα πλοία εν κινήσει» ενάντια
στο φασισμό και συμμετείχε στον
ανεφοδιασμό των αντιφασιστικών δυ-
νάμεων. Είχε απώλειες τουλάχι-
στον 2.500 νεκρούς ναυτεργάτες στις
νηοπομπές και χιλιάδες τραυματίες.
Στον αντίποδα οι εφοπλιστές έπαιρναν
αποζημιώσεις. 

Με τη συντριβή του φασισμού η
αμοιβή για την ηγεσία της ΟΕΝΟ και τα
μέλη της ήταν οι καταδίκες σε θάνατο
και οι διώξεις, η απαγόρευση με την
«blacklist» του δικαιώματος στην εργα-
σία, που διατηρείται και εκσυγχρονίζε-
ται μέχρι σήμερα.

Την ίδια περίοδο σε συνθήκες πο-
λέμου το 1943 υπογράφτηκε η ΣΣΕ
της ΟΕΝΟ με τους εφοπλιστές, που πα-
ραμένει πρότυπο διεκδίκησης και ορ-
γάνωσης του ταξικού ναυτεργατικού
κινήματος μέχρι
σήμερα. Φέτος
κλείνουμε  70
χρόνια από την
υπογραφή της και
σήμερα και με το
νομοσχέδιο για
την «ανασυγκρό-
τηση του ΥΝΑ»
προωθείται η κα-
τάργησή της. Ταυ-
τόχρονα διατηρείται και διευρύνεται
όλο το αντεργατικό νομικό πλαίσιο σε
βάρος των ναυτεργατών όπως
ο Ν.330/1976, που άφησε ανέπαφη τη
δομή της οργάνωσης και λειτουργίας
του ναυτεργατικού συνδικαλιστικού κι-
νήματος, αλλά και τα προνόμια για το
εφοπλιστικό κεφάλαιο.

Ο  Ν.2687/1953, παρότι έχουμε
πολλές αλλαγές κυβερνήσεων παρα-
μένει μέχρι και σήμερα προστατεύο-
ντας τις άμεσες ξένες επενδύσεις και
τις ναυτιλιακές εταιρείες για τη νηολό-
γηση των πλοίων και επεκτείνεται με
το Ν.27/1975 εξασφαλίζοντας στο
εφοπλιστικό κεφάλαιο σκανδαλώδεις
φοροαπαλλαγές. Είναι χαρακτηριστικό
ότι τα νεότευκτα πλοία δεν φορολο-
γούνται για μια 6ετία. Έχουν δηλαδή
μηδενική φορολόγηση, όπως και οι
εταιρείες που υπάγονται. Παρά τα
σκανδαλώδη προνόμια που δόθηκαν
προς όφελος των εφοπλιστών, δε ναυ-
πηγείται επί σειρά ετών ούτε ένα πλοίο
σε ελληνικά ναυπηγεία, μειώνεται ο
αριθμός των πλοίων σε ελληνική ση-
μαία, αυξάνονται οι σημαίες ευκαιρίας.
Δηλαδή τα ανασφάλιστα πλοία.

Δύο χαρακτηριστικά έχουμε όλα
αυτά τα χρόνια. Η ελληνόκτητη ναυτι-
λία έχει σκαρφαλώσει στην κορυφή της
παγκόσμιας ναυτιλίας, ωστόσο τα
έσοδα από αυτήν τη δραστηριότητα
δεν μπορούν να καλύψουν ούτε τις
ανάγκες του ΝΑΤ. Από πάνω επιδοτεί-
ται με περισσότερα από 1 δισ. ευρώ
ετησίως από τον κρατικό προϋπολογι-
σμό. Θύματα αυτής της πολιτικής είναι
ο ναυτεργάτης (27% η ανεργία σύμ-
φωνα ακόμα και με τα αναξιόπιστα
στοιχεία του ΓΕΝΕ), ο συνταξιούχος
(50% μείωση των συντάξεων), οι εργα-
ζόμενοι (μόνιμη ανεργία σε συνεργεία
επισκευών, απαξίωση της παραγωγικής
βάσης). Θύματα και οι νησιώτες, καθώς
το ακτοπλοϊκό δίκτυο είναι παραδο-
μένο στις ορέξεις των εφοπλιστών. Επι-
πρόσθετα τα λιμάνια είναι
εγκαταλειμμένα, σε πορεία ιδιωτικο-
ποίησης και παράδοσης στα μονοπώ-
λια. Λεηλατείται και εξάγεται στο
εξωτερικό ο ορυκτός πλούτος.

Ποιος δημιουργεί τα ελλείμματα αν
δεν είναι το κεφάλαιο, εφοπλιστικό -
βιομηχανικό - τραπεζικό, αλλά και οι
συνθήκες εργασίας που επιβάλλει με
την αύξηση της απλήρωτης εργασίας,
την υπεραξία, που αποσπά; 

Στεγανά δεν υπάρχουν στη δράση
του κεφαλαίου. Το καθοδηγεί η οσμή
του χρήματος, πολύ δε περισσότερο
στη ναυτιλία.

Οι δυνάμεις του «κοινωνικού 
εταιρισμού» υπηρετούν και

υπηρετούνται από το κεφάλαιο

Ο
ι εφοπλιστές μέσω των στελε-
χών τους, την εργατική αριστο-

κρατία, συνεργάζονται άμεσα με
μεγάλα διεθνή δουλεμπορικά γραφεία.
Εκδίδουν μέσω των διακρατικών συμ-
φωνιών διπλώματα και πιστοποιητικά
έναντι αμοιβής, ενώ με δεδομένο ότι
στα ποντοπόρα πλοία 60 χιλιάδες αλ-
λοδαποί ναυτεργάτες ανακυκλώνονται
κάθε 6 ή 7 μήνες, οι σύγχρονοι δουλέ-
μποροι εισπράττουν κεφαλιάτικο για
πάνω από 120 χιλιάδες ναυτεργά-
τες.  Από τη συνδιαλλαγή αυτή του
«μαύρου» χρήματος υπολογίζεται ότι
τζιράρονται περίπου 2,5 δισ. δολάρια
το χρόνο! (120.000 αλλοδαποί ναυτερ-
γάτες χ 2.000 δολάρια κεφαλιάτικο =
240 εκατομ. δολάρια minimum).

Τέτοια διευθυντικά στελέχη είναι
και μέλη του Πανελλήνιου Συνδέσμου
Εργαζομένων στη Ναυτιλία και τον Του-
ρισμό (ΠΑΣΕΝΤ) όπου πλειοψηφούν η
ΑΠ - ΠΑΣΚΕ (κατεβαίνουν με κοινό ψη-
φοδέλτιο) και επόμενα στην Ομοσπον-
δία Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Να γιατί
υπογράφουν σε ΠΑΣΕΝΤ και Ομοσπον-
δία ΣΣΕ με μείωση μισθών (μείωση 15%
του μισθού υπέγραψε η Ομοσπονδία).
Είναι εργατική αριστοκρατία. Να γιατί
δεν αφήνουν τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ
ούτε να μπουν σε ναυτιλιακές εταιρείες
κατά την περίοδο των εκλογών του ΠΑ-
ΣΕΝΤ. 

Αντίστοιχες δυνάμεις κυριαρχούν
και σε άλλα σωματεία και ομοσπονδίες
που συνθέτουν ακριβώς το κοινωνικό
στρώμα της εργατικής αριστοκρατίας.
Αυτές πλειοψηφούν στη ΓΣΕΕ. Τι σχέση
μπορεί να έχουν αυτές οι δυνάμεις με
τα συμφέροντα των εργαζομένων, με
την ανάγκη που έχουν σήμερα οι εργα-
ζόμενοι για την οργάνωση της πάλης
για να αντιμετωπίσουν αυτήν την επί-
θεση;

Η απεργία στους 
ναυτεργάτες είναι υπόθεση 

όλων των εργαζομένων

Μ
ε τη Συνθήκη του Μάαστριχτ
και τον  3577/1992 ευρω-

παϊκό κανονισμό για την άρση του κα-
μποτάζ (cabotage), έχουμε επίθεση και
στις κατηγορίες πλοίων κυρίως στις
εσωτερικές θαλάσσιες ενδομεταφορές,
για την ανατροπή των δικαιωμάτων των
ναυτεργατών και των άλλων εργαζο-
μένων.

Στα κρουαζιερόπλοια έχει επιβληθεί
η πλήρης απαλλαγή από την υποχρέ-

ωση να έχουν ναυτεργάτες με ΣΣΕ, κοι-
νωνική ασφάλιση. Αμείβονται με βάση
αυτό που ορίζεται από τη χώρα που
προέρχονται, στη σημαία που εργάζο-
νται.

Η άρση του cabotage είναι στόχος
διακηρυγμένος της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, της
ΔΗΜΑΡ και του ΣΥΡΙΖΑ, με τον πρόεδρό
του Α. Τσίπρα να έχει χαρακτηρίσει
«εξαλλοσύνες» τον αγώνα των ναυτερ-
γατών ενάντια στην άρση του cabotage
και να συμμετέχει με αυτό τον τρόπο
στην αντιδραστική ιδεολογία του κοι-
νωνικού αυτοματισμού.

Το σχέδιο νόμου «για την «ανασυ-
γκρότηση του ΥΝΑ», από τους λόγους
που προκάλεσε την 7ήμερη απεργία
(31/1-6/2), είναι η προώθηση της
άρσης του cabotage σε όλες τις κατη-
γορίες πλοίων, δηλαδή εργάτες χωρίς
δικαιώματα (συνδικαλιστική οργάνωση,
ΣΣΕ, Κοινωνική Ασφάλιση), η εκποίηση
των λιμενικών εγκαταστάσεων και
μαρίνων, ο διαχωρισμός τους σε 4 δί-
κτυα και η παραχώρηση - εκποίησή
τους μέσω του ΤΑΙΠΕΔ στα μονοπώ-
λια, υπονομεύοντας και τη ναυπηγοε-
πισκευή και άλλους κλάδους

π α ρ α γ ω γ ι κ ή ς
δραστηριότητας.

Η κυβέρνηση
συνεχίζοντας την
πολιτική των προ-
κατόχων της,
αντιμετώπισε τον
εχθρό λαό, τους
ν α υ τ ε ρ γ ά τ ε ς ,
τους εργαζόμε-
νους, με το μέτρο
της πολιτικής επι-

στράτευσης. Είναι η 4η πολιτική επι-
στράτευση από το  2002 (ΠΑΣΟΚ),
2006 (ΝΔ), 2010 (ΠΑΣΟΚ). Από το 2010
μέχρι και σήμερα οι ναυτεργάτες έχουν
κάνει 33 απεργίες σε συνθήκες πολιτι-
κής επιστράτευσης.

Γιατί επιτίθενται τόσο βίαια οι κυ-
βερνήσεις στις απεργιακές κινητοποιή-
σεις των ναυτεργατών; Είναι υπόθεση
αυτές οι αλλαγές που συντελούνται
μόνο των ναυτεργατών;

Απαντάμε: Οι κυβερνήσεις έχουν
ορμήσει να συντρίψουν την εργατική
τάξη, τους εργαζόμενους και τα δικαι-
ώματά τους για να υπηρετήσουν τα
μονοπώλια και τις ιμπεριαλιστικές δυ-
νάμεις.

Οι αλλαγές που προωθούνται δεν
είναι μόνο για τους ναυτεργάτες, αλλά
για το σύνολο των εργαζομένων και
των κυριαρχικών δικαιωμάτων της
χώρας μας. Στις 3 Απρίλη έχουμε απο-
φασίσει 24ωρη προειδοποιητική πα-
νελλαδική απεργία σε όλες τις
κατηγορίες πλοίων και απευθύνουμε
κάλεσμα στην εργατική τάξη, σε κάθε
εργαζόμενο, αυτοαπασχολούμενο,
φτωχό αγρότη, για αγώνα ενάντια σε
αυτή την πολιτική της ανταγωνιστικό-
τητας και κερδοφορίας του κεφαλαίου.

Το συνέδριο ανέδειξε ακόμα περισ-
σότερο το ρόλο των άλλων δυνάμεων
του εργοδοτικού, κυβερνητικού συνδι-
καλισμού, του οπορτουνισμού. Οι ερ-
γαζόμενοι είναι ανάγκη να βγάλουν
συμπεράσματα από τη δράση των
δυνάμεων του εργοδοτικού, κυβερνη-
τικού συνδικαλισμού και να τις απομο-
νώσουν.

Καλούμε τους εργαζόμενους να
συσπειρωθούν να οργανωθούν ακόμα
πιο αποφασιστικά στις γραμμές του
ΠΑΜΕ. Για την ανασύνταξη του εργατι-
κού - λαϊκού κινήματος σε ταξική κα-
τεύθυνση, που περνάει μέσα από τη
σύγκρουση με αυτή την πολιτική σε
πορεία ανατροπής της, οικοδομώντας
ταυτόχρονα και παράλληλα σε κάθε
χώρο δουλειάς, στα εργοστάσια, στα
καράβια, σε κάθε χώρο κατοικίας, συ-
σπειρώσεις, σε ταξική, αντιμονοπω-
λιακή κατεύθυνση. Για τη λαϊκή
συμμαχία, για να γίνουν οι εργάτες, οι
εργαζόμενοι, κυρίαρχοι του πλούτου
που παράγουν

Του προέδρου της ΠΕΜΕΝ 
Σάββα Τσιμπόγλου 

Μ
ε τον πλοίαρχο να βρίσκεται στο στόχαστρο, ξε-

κίνησε 19 Μάρτη η δίκη για το ναυάγιο του

21χρονου κρουαζιερόπλοιου «SEA DIAMOND», που από

τις 6/4/2007 βρίσκεται στον πάτο της θάλασσας της Σα-

ντορίνης, μετά από πρόσκουσή του σε ύφαλο, με απο-

λογισμό δύο Γάλλους αγνοούμενους, ενώ συνεχίζει να

αποτελεί οικολογική βόμβα για το θαλάσσιο περιβάλ-

λον. Παρόλα αυτά, η δίκη είναι σε βαθμό πλημμελήμα-

τος, δηλαδή, κάτι σαν τροχαίο. Είχαν φροντίσει γι’ αυτό

η  τότε κυβέρνηση της ΝΔ και ο όμιλος ΛΟΥΗΣ που ανή-

κει το πλοίο. Έκαναν τα πάντα για να τα ρίξουν όλα στο

πλήρωμα και σε λάθος χαρτογράφηση της περιοχής. 

Οι κατηγορούμενοι είναι 13. Πρόκειται για τον πλοί-

αρχο και τους μηχανικούς, εκπρόσωπο του Νορβηγικού

Νηογνώμονα, τον υπεύθυνο του ISM CODE του πλοίου.

Όσον αφορά τον όμιλο ΛΟΥΗ στο εδώλιο είναι δύο γυ-

ναίκες υπάλληλοι και ένας διευθυντής! 

Η απαγόρευση που επιβλήθηκε στην πολιτική αγωγή

να υποβάλει στους μάρτυρες ερωτήσεις σχετικές με τα

αίτια που οδήγησαν στον πάτο της θάλασσας το κρου-

αζιερόπλοιο «SEA DIAMOND», προδικάζει σε σημαντικό

βαθμό και το αποτέλεσμα της δίκης. 

Θα καταθέσουν συνολικά 60 μάρτυρες. Ένας από

αυτούς, ο λιμενικός που ήταν επικεφαλής του πλωτού

σκάφους από το οποίο συντονίζονταν οι ενέργειες για

τη ρυμούλκηση του πλοίου, έπεσε σε αντιφάσεις και η

εισαγγελέας διέταξε τη σύλληψή του για ψευδορκία

ενώ  το δικαστήριο δεν έγινε δεκτή την αυτόφωρη σύλ-

ληψή του.

Στο πλοίο επέβαιναν 1.600 περίπου επιβάτες και 391

ναυτεργάτες. Να σημειωθεί ότι από τα ταξικά ναυτερ-

γατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», είχε αναδειχθεί

με στοιχεία ότι τα σωστικά μέσα ήταν ανεπαρκή, καθώς

μπορούσαν να καλύψουν μόνο το ένα τρίτο των επιβα-

τών, ότι το πλήρωμα ήταν «βαβέλ», αφού μόνον οι 117

ήταν Έλληνες (με συγκροτημένα δικαιώματα) και οι

υπόλοιποι ανασφάλιστοι χαμηλόμισθοι κυρίως από

Νεπάλ και Βιρμανία, που ήταν δύσκολο να συνεννοη-

θούν. Ενώ σημαντικά ήταν τα στοιχεία που αφορούσαν

την κατάσταση του πλοίου.
Για να μπορεί να καθίσουν στο εδώλιο το κράτος, το

κεφάλαιο και όχι τα θύματα της πολιτικής τους, οι ερ-
γαζόμενοι, ασφαλώς πρέπει τα θύματα να πάρουν την
τύχη στα χέρια τους αφαιρώντας τους την εξουσία, που
κατέχει το κεφάλαιο και διαχειρίζονται οι κυβερνήσεις
και οι δυνάμεις που υπηρετούν τα συμφέροντά του.

Δ ί κ η  γ ι α  τ ο  ν α υ ά γ ι ο  τ ο υ

« S E A  D I A M O N D »

Στα χέρια Νιγηριανών ενόπλων, οι οποίοι ζητούν

λύτρα, βρίσκεται από τις αρχές του Μάρτη ο

Έλληνας καπετάνιος του μικρού Δ/Ξπλοιου «TULIP»

της Aegean Oil του Δ. Μελισσανίδη. Την υπόθεση πα-

ρακολουθεί και ο επίτιμος Πρόξενος της Ελλάδας στην

Γκάνα ο οποίος παραμένει operator του πλοίου και

σύμφωνα με πληροφορίες έχει ήδη ενημερώσει τις ελ-

ληνικές αρχές για το συμβάν.

Ύστερα από δέκα μήνες ομηρίας, οι Σομαλοί

πειρατές απελευθέρωσαν τη Δευτέρα 11

Μάρτη το ελληνόκτητο Δ/Ξπλοιο  «SMYRNI», της εται-

ρείας Dynacom Tankers του Γ. Προκοπίου, το οποίο

μετέφερε 1 εκατ. βαρέλια πετρελαίου και είχε καταλη-

φθεί το περασμένο Μάιο, ενώ έπλεε στην Αραβική Θά-

λασσα, με 26 μέλη πληρώματος.

Ο Μ Η Ρ Ι Α  κ α ι  Α Π Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ω Σ Η

Ναυτεργάτες, πλήρωμα του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου

«ΣΚΙΑΘΟΣ ΕΞΠΡΕΣ», το οποίο βρίσκεται

στην επισκευαστική βάση του Νέου Μώλου Δραπε-

τσώνας, με την απειλή της απόλυσης, αναγκάστηκαν

από την πλοιοκτήτρια εταιρεία HSW να εκτελούν εκτε-

ταμένες επισκευαστικές εργασίες, όταν ο κανονισμός

προβλέπει ότι αυτές θα πρέπει να γίνονται από εξειδι-

κευμένα συνεργεία της Ν/Ζ. Επιπλέον, με ευθύνη της

εταιρίας δεν είχαν ληφθεί ούτε τα στοιχειώδη μέτρα

ασφαλείας.

Να σημειωθεί ότι το τελευταίο διάστημα έχουν

καταγραφεί πολλά τέτοια περιστατικά, που δεί-

χνουν την ένταση της άγριας εκμετάλλευσης από τους

εφοπλιστές σε βάρος των ναυτεργατών και ήδη ένας

ναυτεργάτης νοσηλεύεται με σοβαρά εγκαύματα στο

ΚΑΤ, όταν κάηκε από ατμούς στο πλοίο «ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Π» την Παρασκευή 1 Μάρτη.  

« Μ Α Σ Τ Ι Γ Ι Ο »  χ ω ρ ί ς  « Κ Α Ρ Ο Τ Ο »

(Συνέχεια από τη σελίδα 1)

Ηεπιχείρηση που έστησαν στη Θάσο

παραμονή της απεργίας εφοπλι-

στές και λιμεναρχείο,  που έδωσε παρα-

μονή της απεργίας τα χαρτιά της πολιτικής

επιστράτευσης σε ναυτεργάτες των

πλοίων, οι οποίοι είχαν ναυτολογηθεί από

το Μάρτη, για να τρομοκρατήσουν τους

ναυτεργάτες των πλοίων και να «σπάσει»

η απεργία έπεσε στο κενό. Η απόφαση των

ναυτεργατών να απεργήσουν και η αλλη-

λεγγύη που εκφράστηκε από εργαζόμενους

της περιοχής που μετά από κάλεσμα της

Λαϊκής Επιτροπής Θάσου συγκρότησαν το

πρωί μαζικές συγκεντρώσεις στα λιμάνια

Λιμένα, Πρίνου και Κεραμωτής τσάκισαν

τον απεργοσπαστικό μηχανισμό.

Για την προετοιμασία της απεργίας τα

ταξικά σωματεία ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕ-

ΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ συγκάλεσαν ορ-

γανωτική σύσκεψη το πρωί της Δευτέρας

στα γραφεία της ΠΕΜΕΝ, όπου ο γραμμα-

τέας της ΠΕΜΕΝ, Θ. Ευαγγελάκης ανέ-

φερε εισηγητικά ότι «αυτός ο αγώνας, συ-

νέχεια της 7ήμερης απεργιακής μάχης και

της απεργίας στις 20 Φλεβάρη, είναι

υπόθεση και όλων των εργαζομένων. Να

ακυρώσουμε τα αντεργατικά μέτρα, διεκδι-

κώντας την υπογραφή ΕΓΣΣΕ, κλαδικών

συμβάσεων που να καλύπτουν τις σύγχρο-

νες ανάγκες των εργαζομένων, την

απόσυρση του νομοσχεδίου «να μην επι-

τρέψουμε να επιβάλουν σε μας και τα παι-

διά μας να δουλεύουμε χωρίς κανένα

δικαίωμα στα εργασιακά γκέτο της καπιτα-

λιστικής βαρβαρότητας». 

Ο αντιπρόεδρος του Εργατικού Κέ-

ντρου Λέσβου Ι. Ζαφειρίου, μιλώντας στη

σύσκεψη, ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι, οι μι-

κροί αυτοαπασχολούμενοι, επαγγελματίες,

οι φτωχοί αγρότες της Μυτιλήνης βρίσκο-

νται σε αγωνιστικό ξεσηκωμό, ενώνουν τις

δυνάμεις τους με τους ναυτεργάτες γιατί το

νησί, πριν ακόμα ψηφιστεί το ν/σ που θα

χειροτερέψει την κατάσταση, «έχει μείνει με

ένα καράβι τη βδομάδα που να το συνδέει

με τη Β. Ελλάδα που γίνεται η κύρια προ-

μήθεια των αγροτών, γιατί τα εισιτήρια

ακτοπλοϊκά και αεροπορικά είναι ήδη πα-

νάκριβα. Θα μας βρουν μπροστά τους. Την

Τετάρτη στη Μυτιλήνη θα είμαστε αλυσίδες

στους καταπέλτες με τους ναυτεργάτες».

Στο πώς το νομοσχέδιο του ΥΝΑ προε-

τοιμάζει το έδαφος για αλλαγή χρήσης των

χώρων της Ζώνης και των άλλων ναυπη-

γείων που βρίσκονται στο λιμενικό δίκτυο

της Αττικής, το οποίο ιδιωτικοποιείται, ανα-

φέρθηκε ο Θ. Παναγιωτόπουλος, από τη

Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Ναυπηγικής

Βιομηχανίας.

Σύσκεψη πραγματοποίησε το μεσημέρι

της ίδιας μέρας και η ΠΝΟ, μετά από αίτημα

των ταξικών σωματείων ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕ-

ΦΕΝΣΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ, όπου συμμετείχαν

μια σειρά συνδικαλιστικές οργανώσεις της

στεριάς και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέ-

ντρου Πειραιά Ν. Ξουράφης.

Σύσκεψη συντονισμού του αγώνα

πραγματοποίησε και το Εργατικό Κέντρο

Θεσπρωτίας, από κοινού με ταξικά ναυτερ-

γατικά σωματεία, την Τρίτη 2 Απρίλη. Εκ

μέρους των ταξικών ναυτεργατικών σωμα-

τείων μίλησε ο ναυτεργάτης Ι. Τσουδάκης.

Στη Μυτιλήνη πραγματοποιήθηκε συ-

γκέντρωση στο εμπορικό λιμάνι με από-

φαση του Εργατικού Κέντρου Λέσβου. 

Στη Σάμο πραγματοποιήθηκε συγκέ-

ντρωση στο Εργατικό Κέντρο Σάμου. 

Συγκέντρωση αλληλεγγύης, έγινε και

στην Ικαρία την ίδια ώρα στην πλατεία Ευ-

δήλου.

Η προετοιμασία και  η πραγματοποίησηΗ προετοιμασία και  η πραγματοποίηση

της πανελλαδικής 24ωρης απεργίαςτης πανελλαδικής 24ωρης απεργίας

των ναυτεργατών την Τετάρτη 3 Απρίλητων ναυτεργατών την Τετάρτη 3 Απρίλη

Παρακαταθήκη η πείρα τουΠαρακαταθήκη η πείρα του

ταξικού ναυτεργατικού κινήματοςταξικού ναυτεργατικού κινήματος

Π Ε Ν Θ Ο Σ

Στη μνήμη του
αγαπημένου του
παιδιού ΝΙΚΟΥ, δό-
κιμου Πλοίαρχου,
που σε ηλικία 33
χρόνων έχασε τη
μάχη με την επά-
ρατη νόσο στις 29
Μάρτη, ο πατέρας
του ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΓ-
ΓΛΕΖΟΣ, που στα 2
χρόνια της ασθέ-
νειας βρέθηκε αντι-
μέτωπος με το
απάνθρωπο πρό-
σωπο του καπιταλι-
στικού συστήματος,
προσφέρει στη «Ν»
100 ευρώ. Για το
ίδιο λόγο από 30
ευρώ προσφέρουν
ΝΣΚ και ΠΕΣ-ΝΑΤ.
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Απόφαση για ακόμα καλύτερη
οργάνωση της πάλης με πολύ-

μορφη δράση και απεργιακές κινητο-
ποιήσεις, ενάντια στην αντιλαϊκή
πολιτική κυβέρνησης και ΕΕ που
συνθλίβει το σύνολο των ναυτεργα-
τικών δικαιωμάτων πήραν οι μηχανι-
κοί, στη γενική συνέλευση της
ΠΕΜΕΝ. Εξουσιοδότησαν την ταξική
τους διοίκηση να λάβει όλα τα ανα-
γκαία μέτρα για την υλοποίηση της
απόφασής τους.

Η συνέλευση ήταν από τις μαζικό-
τερες του τελευταίου διαστήματος.
Τα στοιχεία που κυριάρχησαν ήταν η
μεγάλη συμμετοχή της νέας βάρδιας
του μηχανοστασίου, των σπουδα-
στών από την Ακαδημία Εμπορικού
Ναυτικού (ΑΕΝ) Ασπροπύργου και
των μηχανικών που φοιτούν στο Κέ-
ντρο Επανακατάρτισης Στελεχών
Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ) και ο
πλούσιος διάλογος.

Ο πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ Σάββας
Τσιμπόγλου εισηγητικά τόνισε ότι η
επίθεση στους ναυτεργάτες αφορά,
όπως έδειξε και η 7ήμερη απεργία
τους, το σύνολο των εργαζομένων
της χώρας. Ταυτόχρονα με τη διεύ-
ρυνση της μαύρης ανασφάλιστης ερ-
γασίας στα καράβια και την
κατάργηση των ΣΣΕ, προωθείται η
διάλυση του ακτοπλοϊκού δικτύου, η
παράδοση των λιμενικών υποδομών,
των παραγωγικών δυνατοτήτων των
νησιών στα μονοπώλια υπονομεύο-
ντας κυριαρχικά δικαιώματα της
χώρας.

Επισήμανε πως η 7ήμερη ναυτερ-
γατική απεργία την οποία εφοπλιστές
και κυβέρνηση για να την ανακό-
ψουν επέβαλαν επιστράτευση, είναι
παρακαταθήκη συνολικά για το ερ-
γατικό κίνημα, «καθώς μέσα από
αυτόν τον αγώνα αναδείχτηκε ότι
υπάρχουν οι προϋποθέσεις να δυνα-
μώσει η κοινή δράση ευρύτερων ερ-
γατικών, λαϊκών τμημάτων στις
πόλεις και τα νησιά». Επισήμανε ότι
η πείρα και της απεργίας αυτής, δεί-

χνει πως υπάρχουν όλες οι προϋπο-
θέσεις «να ενισχυθεί σε κάθε χώρο
δουλειάς η οργάνωση και η συσπεί-
ρωση δυνάμεων, να απαντήσουμε
«στο νόμο και την τάξη» της κυβέρ-
νησης με ακόμα πιο αποφασιστικούς
μαζικούς, εργατικούς αγώνες, να δυ-
ναμώσει ο ταξικός προσανατολισμός,
το μέτωπο εργαζομένων, αυτοαπα-
σχολούμενων, φτωχής αγροτιάς».

Τη συζήτηση «άνοιξε» σπουδα-
στής από τις ΑΕΝ ο οποίος τόνισε ότι
η ιδιωτικοποίηση της ναυτικής εκπαί-
δευσης και μετεκπαίδευσης, που
π ρ ο ω θ ε ί τ α ι ,
«δεν πρέπει να
περάσει. Προε-
τοιμάζουν φτη-
νούς και
ε υ έ λ ι κ τ ο υ ς
ναυτεργάτες».
Και δείχνοντας
πώς υπονομεύ-
εται η δημόσια
Ναυτική Εκπαί-
δευση σημεί-
ωσε: «Οι
πλοίαρχοι στην
ΑΕΝ έχασαν το
μάθημα των
μαθηματικών
στην εξετα-
στική γιατί δεν
υπήρχε καθηγητής»! Σπουδαστής
από ΚΕΣΕΝ σημείωσε: «Σήμερα θα
γραφτώ στην ΠΕΜΕΝ. Κατάλαβα ότι
είναι η ώρα ο καθένας από μας να
αναλάβει τις ευθύνες του. Δεν θα πε-
ριμένω να δω τι κάνουν οι άλλοι για
μένα, αλλά εγώ τι κάνω για μένα και
τους συναδέλφους μου». Ενώ ένας
άλλος μηχανικός επισήμανε: «Στους
7 μήνες μπάρκο οι δύο είναι να πλη-
ρώνουμε την εφορία, όταν οι εφο-
πλιστές δεν πληρώνουν μία. Χτυπάνε
τα δικαιώματά μας για να είμαστε
υποχείρια των εφοπλιστών. Χρέος
όλων των μηχανικών είναι η συσπεί-
ρωση στην ΠΕΜΕΝ, η συμμετοχή
στις κινητοποιήσεις».

ΗΑ’ Γενική Συνέλευση της
ΠΕΜΕΝ που πραγματοποιή-

θηκε σήμερα 13 Μάρτη 2013, σε συν-
θήκες βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης,
καταδίκασε το μέτρο της πολιτικής επι-
στράτευση που επέβαλε η κυβέρνηση
ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, στο δίκαιο 7ήμερο
απεργιακό αγώνα των ναυτεργατών.
Οι ναυτεργάτες έχουν απαντήσει και
ακυρώσει με 33 απεργίες το επαίσχυ-
ντο μέτρο της πολιτικής επιστράτευσης,
συνεχίζουν να αγωνίζονται:

● Για την  εφαρμογή των ΣΣΕ σε όλες
τις κατηγορίες πλοίων, να καταβληθούν
τα δεδουλευμένα στους επί μήνες
απλήρωτους ναυτεργάτες. 
● Υπογραφή και ανανέωση της Εθνικής
Γενική Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
και των κλαδικών συμβάσεων για όλους
τους εργαζόμενους που να ανταποκρί-
νονται στις σύγχρονες και πραγματικές
ανάγκες. 
● Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο για την
“Ανασυγκρότηση του ΥΝΑ”. 
● Να πάρει πίσω η κυβέρνηση το πρό-
γραμμα ντροπής για τους άνεργους
ναυτεργάτες, τους νόμους και τα σχέδια
υπουργικών αποφάσεων, προεδρικών
διαταγμάτων για την δημιουργία ιδιωτι-
κών σχολών στην ναυτική εκπαίδευση.

Καλούμε τους Μηχανικούς, τους
ναυτεργάτες, τους εργαζόμενους, να
ενισχυθεί σε κάθε χώρο δουλειάς η ορ-
γάνωση και η συσπείρωση δυνάμεων,
να απαντήσουμε  «στο νόμο και την
τάξη» της κυβέρνησης με ακόμα πιο
αποφασιστικούς μαζικούς εργατικούς
αγώνες, να δυναμώσει ο ταξικός προ-
σανατολισμός, το μέτωπο εργαζομέ-
νων, αυτοαπασχολούμενων, φτωχής
αγροτιάς.

Η κατάσταση της εργατική τάξης,
των ναυτεργατών, των ερ-
γαζομένων, των λαϊκών
στρωμάτων, θα γίνει χειρό-
τερη με την κατάργηση της
ΕΓΣΣΕ και των κλαδικών
ΣΣΕ, η ανεργία και η
«μαύρη» ανασφάλιστη ερ-
γασία θα πάρουν εκρηκτι-
κές διαστάσεις, με ραγδαία
υποβάθμιση των παροχών
σε υγεία – παιδεία, με πρό-
σθετη λεηλασία σε βάρος
του λαϊκού εισοδήματος.

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

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τους
αγώνες που αναπτύξαμε το προηγού-
μενο διάστημα, οι ναυτεργάτες, οι εργα-
ζόμενοι, έχουμε πολύτιμη πείρα και
παρακαταθήκη, αποφασισμένοι να συ-
νεχίσουμε στο δρόμο της ταξικής
πάλης, της κοινωνικής συμμαχίας που
έρχεται σε σύγκρουση με την εξουσία
του κεφαλαίου,  να γίνουμε κυρίαρχοι
του πλούτου που παράγουμε. 

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί
το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΜΕΝ,
να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα, να
εκτιμήσει και να αποφασίσει για
απεργιακές κινητοποιήσεις, καλούμε
όλες τις συνδικαλιστικές ενώσεις να
οργανώσουν την αντίσταση και τους
απεργιακούς αγώνες.

Το  Ψήφισμα  της  Γ.Σ.  της  ΠΕΜΕΝ 

«Η κρίση στη ναυτιλία ενισχύει τους Έλληνες εφοπλι-

στές που έχουν διατηρήσει σημαντικά κεφάλαια στα ταμεία

τους. Πριν από το τέλος της σπεύδουν να αρπάξουν τις ευ-

καιρίες.

Μέσα σε ένα χρόνο τα πλοία έχουν χάσει έως και το 24%

της αξίας τους, ενώ σε σχέση με την χρυσή εποχή του 2008

οι τιμές τους έχουν πέσει έως και κατά 100 εκατ. δολάρια

σύμφωνα με εκτιμήσεις του Baltic Exchange.

Παρά το γεγονός ότι οι τράπεζες δεν δανείζουν και το

κλίμα είναι πολύ βαρύ, παρά τα περιορισμένα κεφάλαια τα

οποία άντλησαν το 2012 σε σχέση με τα δύο προηγούμενα

χρόνια, από το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ύψους 1,129

δισ. δολαρίων (πηγή XRTC), οι πλοιοκτήτες της «Ακτής

Μιαούλη» δεν πτοούνται.

Το 2012 αγόρασαν 216 πλοία, σύμφωνα με την Golden

Destiny, επενδύοντας 3,850 δισ. δολάρια, ενώ το 2011 είχαν

αγοράσει με 4,744 δισ. δολάρια 198 πλοία.» 

(«Ημηρεσία» 15/3)

«Είναι χαρακτηριστικό ότι στη διάρκεια του πρώτου τρι-

μήνου του 2013, οι Έλληνες εφοπλιστές απέκτησαν 72 πλοία

επενδύοντας 847,9 εκατ. δολάρια όταν πέρυσι την ίδια πε-

ρίοδο απέκτησαν μόλις 38 πλοία επενδύοντας 678 εκατ. δολ.

H σημαντική πτώση των αξιών πλοίων οδήγησε σε με-

γάλη αύξηση του ρυθμού αγοραπωλησιών, ενώ θα πρέπει να

σημειωθεί ότι ένα μέρος των πωλήσεων είναι «υποχρεωτι-

κές», καθώς λόγω της κρίσης οι τράπεζες παρεμβαίνουν και

ζητούν από ναυτιλιακές με αδύνατους ισολογισμούς να που-

λήσουν πλοία για να εξοφλήσουν δάνεια.

Τη συγκυρία αυτή φαίνεται να αξιοποιούν κατά τον κα-

λύτερο τρόπο τα ελληνικά ναυτιλιακά συμφέροντα που έχουν

αποκτήσει στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου το 22,8% των

πλοίων που άλλαξαν χέρια επενδύοντας το 24,36% των συ-

νολικών κεφαλαίων που διατέθηκαν από την παγκόσμια ναυ-

τιλία για αγορές πλοίων.»

(«Ναυτεμπορκή» 3/4)

«Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών

απαλλάσσεται από το φόρο η από αιτία θανάτου κτήση

πλοίων, μετοχικών ή μεριδίων ημεδαπών ή αλλοδαπών εται-

ρειών πλοιοκτητριών πλοίων ολικής χωρητικότητας άνω των

1500 κόρων».

(«Ναυτεμπορική» 15/3)

«ΧΡΥΣΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ»
και  στην  κρ ίση  γ ια  τους  
Έλληνες  εφοπλιστές…. !  

Με τη συμμετοχή πολλών νέων έγινε 13 Μάρτη η Α’ τακτική Γ.Σ. της ΠΕΜΕΝ 

Ητρικομματική κυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ
ιδιωτικοποιεί και υποβαθμίζει παραπέρα  τη ναυ-

τική εκπαίδευση σε κατάρτιση, με ιδιωτικές σχολές Ναυτικής
Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης (ΝΕΚΕ), ικα-
νοποιώντας τις αξιώσεις της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλι-
στών για τη παραγωγή φτηνότερου εργατικού δυναμικού,
που θα χαρακτηρίζεται από την ευελιξία, την υποαπασχό-
ληση και την κατάργηση βασικών εργασιακών δικαιωμάτων,
δουλειά “λάστιχο” χωρίς εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώ-
ματα, που με αγώνες κατέκτησαν οι ναυτεργάτες. Δηλαδή,
ιδιωτική ναυτική κατάρτιση με υποβαθμισμένες -ευκαιριακές
γνώσεις, στρατηγική επιλογή των μονοπωλίων ΕΕ και της
τρικομματικής κυβέρνησης που επί της ουσίας σημαίνει δρα-
στική μείωση της τιμής της εργατικής δύναμης, για την αύ-
ξηση της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Οι σπουδαστές, οι
ναυτεργάτες θα πληρώσουν ακριβά αυτή την πολιτική όπως
πληρώνουν συνολικά οι εργαζόμενοι την εμπορευματοποί-
ηση και την υποβάθμιση της παιδείας. Το πρόβλημα της μορ-
φωτικής υποβάθμισης θα οξυνθεί και θα εκφραστεί με νέους
και πολλαπλάσιους κινδύνους που αφορούν την προστασία
της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

 Οι στόχοι που προβάλει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αι-
γαίου είναι ψεύτικοι και οι αλλαγές θα υπηρετήσουν τις απαι-
τήσεις των εφοπλιστών. Οι κανονιστικές πράξεις του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου περιλαμβάνουν τα ακό-
λουθα:
● Διαμορφώνεται το κανονιστικό πλαίσιο ίδρυσης ιδιωτικών
σχολών «ναυτικής επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρ-
φωσης» (ΝΕΚΕ), Ιδιωτικές Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού
(ΑΕΝ) και Κέντρα Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτι-
κού (ΚΕΣΕΝ), με αποτέλεσμα την παραπέρα υποβάθμιση,
την εμπορευματοποίηση της ναυτικής εκπαίδευσης και της
μετεκπαίδευσης.
● Το αστικό κράτος καλεί τους καπιταλιστές να αξιοποιή-
σουν το αντεργατικό νομοθετικό πλαίσιο για την  παραγω-γή
φτηνότερου εργατικού και ταυτόχρονα για το
ξεκοκάλισμα κρατικών και κοινοτικών πόρων. 

 Τα περί ποιοτικής ναυτιλίας σε συνθήκες εκμετάλλευσης
των ναυτεργατών και χρησιμοποίησης της εκπαίδευσης ως
εμπόρευμα, είναι απάτη. Η ιδιωτικοποίηση και η υποβάθμιση
δεν μπορούν να υπηρετήσουν το ανθρώπινο, εργατικό δυ-
ναμικό. Βεβαίως τα προβλήματα των ναυτεργατών δεν πε-
ριορίζονται στις αλλαγές που επιχειρεί η κυβέρνηση στην
ναυτική εκπαίδευση.

  Οι επώδυνες αυτές αλλαγές είναι μέρος της γενικότερης
επίθεσης της τρικομματικής κυβέρνησης ΝΔ – ΠΑΣΟΚ –
ΔΗΜΑΡ της τρόικας και των κομμάτων του ευρωμονόδρο-
μου που είναι σε εξέλιξη και με το νομοσχέδιο για την
«Ανασυγκρότηση του ΥΝΑ» που προωθεί το τσάκισμα ερ-
γασιακών, μισθολογικών και συνδικαλιστικών δικαιωμά-
των, την ένταση της κρατικής και εφοπλιστικής τρομοκρατίας
στα καράβια, με την απελευθέρωση της Ακτοπλοΐας και την
κατάργηση του ΚΑΜΠΟΤΑΖ, με την μείωση των οργανικών
συνθέσεων και την εντατικοποίηση της εργασίας.

Στην κατεύθυνση της κατάργησης του Καμποτάζ είναι και
η δήλωση στις 25-2-2013 της Διεύθυνσης Ναυτικής Εργα-
σίας του ΥΝΑ, ότι εφαρμόζεται ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός
3577/92 για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές απαντώντας σε
ερώτηση της ναυτιλιακής εταιρείας TRANSOCEAN για την
δρομολόγηση Φ/Γ πλοίου μεταξύ ηπειρωτικών λιμένων με
δεύτερο νηολόγιο Ιταλίας και με σύνθεση οι μισοί ναυτεργά-
τες κοινοτικοί και οι άλλοι μισοί μη κοινοτικοί.

Ταυτόχρονα το Υπουργείο μέσο του ΓΕΝΕ προωθεί πρό-
γραμμα του ΕΣΠΑ για 1000 άνεργους ναυτεργάτες, για
την 3ετία 2013-2015 που περιλαμβάνει:

● Θεωρητική κατάρτιση 100 ωρών (με 5 ευρώ την ώρα για
τον ναυτεργάτη).
● 5μηνη επιδοτούμενη άσκηση σε πλοίο με 1.000 ευρώ τον
μήνα για τους αξιωματικούς και 800 ευρώ για τα κατώτερα
πληρώματα.

Αυτό σημαίνει να δουλεύουν χωρίς συνδικαλιστική ορ-
γάνωση, χωρίς ΣΣΕ, ανασφάλιστοι, υπονομεύοντας περισ-
σότερο την οικονομική κατάσταση του ΝΑΤ, διευρύνοντας την
ανασφάλιστη εργασία.

 Τα σωματεία ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ – ΠΕΕΜΑΓΕΝ –
ΠΕΠΡΝ με όλες τις δυνάμεις είναι στην πρώτη γραμμή των
εργατικών αγώνων γιατί κάθε μέρα που περνάει η πολιτική
που υπηρετεί τα κέρδη των εφοπλιστών γίνεται συνεχώς πιο
επικίνδυνη.

 Από αυτή τη σκοπιά απαιτούμε να καταργηθεί ο
νόμος έκτρωμα του ΥΕΝ για τη “Ναυτική επαγγελματική εκ-
παίδευση κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θε-

μάτων αρμοδιότητας του υπουργείου εμπορικής
ναυτιλίας” και να ανακληθεί το σχέδια των υπουργικών
αποφάσεων και του Προεδρικού Διατάγματος για την
ίδρυση των «ΝΕΚΕ».
 

Διεκδικούμε :

 1.- Ενιαία Δημόσια και Δωρεάν Εκπαίδευση σε όλες τις
βαθμίδες, σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες και τις απαι-
τήσεις των ναυτεργατών και γενικότερα του λαού.  Ενιαίο
12χρονο βασικό υποχρεωτικό σχολείο για όλους τους νέους
ως 18 χρονών με ενιαίο πρόγραμμα.  Σύστημα δημόσιων και
δωρεάν μεταλυκειακών επαγγελματικών σχολών.

 2.- Η ναυτική εκπαίδευση να ενταχθεί στο φυσικό της
φορέα το Υπουργείο Παιδείας στο ενιαίο δημόσιο σύστημα
εκπαίδευσης.  Η αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης δεν
αφορά μόνο τους αξιωματικούς αλλά και τα πληρώματα των
πλοίων γι’ αυτό και η ναυτική εκπαίδευση επιβάλλεται να
είναι ενιαία.

 3.- Κατάργηση της στρατιωτικής δομής - εκδημοκρατι-
σμός των ναυτικών σχολών.  Να αποκλεισθεί ρητά η συμμε-
τοχή των λιμενικών στα όργανα διοίκησης και εποπτείας των
ναυτικών σχολών.

 4.- Οι ΑΕΝ να ενταχθούν στη Ενιαία Δημόσια και Δωρεάν
Ανώτατη Εκπαίδευση, να είναι αποκλειστικά δημόσιοι ισότι-
μοι φορείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την παραγωγή
αξιωματικών Ε.Ν.  Να κατοχυρώνεται ρητά “ότι η αποστολή
των ΑΕΝ είναι η δημιουργία στελεχών του εμπορικού ναυτι-
κού - ισότιμης της ανώτατης βαθμίδας εκπαίδευσης, ικανών
να σταδιοδρομήσουν και σε άλλους συναφείς παραγω-
γικούς τομείς της ναυτιλίας ή της ειδικότητας τους στη
στεριά.

 5.- Να κατοχυρώνονται η αυτοτέλεια Διοίκησης - οργά-
νωσης και λειτουργίας των σχολών καθώς και οι ακαδημαϊκές
ελευθερίες σπουδαστών και καθηγητών.  

Τα συλλογικά όργανα των ΑΕΝ να εκλέγονται από τους

καθηγητές και τους σπουδαστές, να έχουν την ευθύνη για
την διοίκηση, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τον εσωτε-
ρικό κανονισμό λειτουργίας των σχολών.  Οι προσλήψεις κρί-
σεως καθώς και η μετεκπαίδευση των καθηγητών να είναι
αποκλειστική αρμοδιότητα των συλλογικών οργάνων των
σχολών.

 Το Υπουργείο Παιδείας που θα έχει την εποπτεία των
σχολών πρέπει να δημιουργήσει τομέα αμειβόμενης μετεκ-
παίδευσης του εκπαιδευτικού προσωπικού τόσο για τα σύγ-
χρονα εκπαιδευτικά συστήματα όσο και για τις τεχνολογικές
εξελίξεις.  Παράλληλα να συμβάλει στην επιμόρφωση των κα-
θηγητών, Α Μηχανικών - Πλοιάρχων ώστε να έχουν βαθμο-
λογική και μισθολογική εξέλιξη ισότιμη των άλλων μελών του
εκπαιδευτικού προσωπικού και να αναγνωρίζεται η προϋ-
πηρεσία στα πλοία για την βαθμολογική και μισθολογική τους
εξέλιξη.

 Κατάργηση των ωρομίσθιων καθηγητών.
 Τα κριτήρια πρόσληψης νέου εκπαιδευτικού προσωπικού

να είναι σταθερά με μόνιμη σχέση εργασίας και αξιοπρεπείς
μισθούς, κατοχυρωμένοι με αντίστοιχες Συλλογικές Συμβά-

σεις Εργασίας.  Να κατοχυρωθεί η εκπροσώπηση του Ναυ-
τεργατικού συνδικαλιστικού κινήματος στα όργανα διοίκησης
των σχολών με βάση την αντιπροσωπευτικότητα του κλάδου
τους.

 6.- Να καταργηθεί ο αντιδημοκρατικός και αναχρονιστικό
εσωτερικός κανονισμός που αποτελεί τμήμα του στρατιωτι-
κού καθεστώτος που έχει επιβληθεί στις σχολές.  Να κατοχυ-
ρωθούν οι συνδικαλιστικές δημοκρατικές ελευθερίες και η
συμμετοχή των σπουδαστών στα συλλογικά όργανα των
σχολών.

 7.- Επιβάλλεται η συγγραφή σύγχρονων τεχνικών βι-
βλίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ολοκληρωμένη τε-
χνική υποδομή.  Απαιτείται η κατάργηση του συστήματος της
εναλλασσόμενης εκπαίδευσης. Η σύνδεση της θεωρητικής
και πρακτικής εκπαίδευσης πρέπει να γίνεται μέσο των εκ-
παιδευτικών προγραμμάτων με την ευθύνη και τον συστη-
ματικό έλεγχο των ναυτικών σχολών για όλους τους
ναυτεργάτες.
 

Μετεκπαίδευση των ναυτεργατών

 Είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη η επιμόρφωση των μηχα-
νικών και γενικότερα των ναυτεργατών.  Με εκατοντάδες έγ-
γραφα της ΠΕΜΕΝ, αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων
των μελών μας, καθώς και του ΚΕΣΕΝ / Μηχανικών έχουμε
καταγράψει συγκεκριμένα προβλήματα της Ναυτικής Εκπαί-
δευσης και της Μετεκπαίδευσης.

 Η μετεκπαίδευση των ναυτεργατών να είναι η συνέ-
χεια της βασικής ναυτικής εκπαίδευσης και αποκλει-
στικά δημόσια.

 Βασική αρχή της μετεκπαίδευσης στο ΚΕΣΕΝ πρέπει να
είναι ότι απευθύνεται σε επαγγελματίες που καλούνται να
ανταποκριθούν στις τεχνολογικές εξελίξεις και στις ανάγκες
των πλοίων.

 1.- Αλλαγή του κανονισμού του ΚΕΣΕΝ - αναβάθμιση της
μετεκπαίδευσης.  α) Αλλαγή της ύλης των μαθημάτων, σύγ-
χρονη βιβλιογραφία.  β) Σύγχρονες εργαστηριακές εγκατα-
στάσεις σύμφωνα με τις νέες ανάγκες της εφηρμοσμένης
τεχνολογίας στα πλοία.  γ) Δημιουργία τεχνικής βιβλιοθήκης.
δ) Ενσωμάτωση των ειδικών σχολείων στους βασικούς κύ-
κλους σπουδών του ΚΕΣΕΝ.

 2.- Να αυξηθεί το επίδομα στους μετεκπαιδευόμενους
στο 80% του βασικού μισθού του αντίστοιχου διπλώματος.  
Να ασφαλίζονται στο ΝΑΤ όλοι οι ναυτεργάτες που μετεκπαι-
δεύονται στο ΚΕΣΕΝ και γενικότερα σε όλες τις Δημόσιες
Σχολές. Οι εισφορές προς το ΝΑΤ και τα άλλα ασφαλιστικά
ταμεία των ναυτεργατών για το χρόνο μετεκπαίδευσης να κα-
λύπτονται αποκλειστικά από το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαί-
δευσης (ΚΝΕ).  

Να χορηγηθεί επίδομα στέγασης για τους σπουδαστές
των ΑΕΝ και για τους ναυτεργάτες μετεκπαιδευόμενους από
την επαρχία. Όσοι επιλέγουν ως τόπο διαμονής την Εστία
Ναυτικών να μπορούν να μένουν με την οικογένεια τους,
ελεύθερα χωρίς κανένα περιορισμό.

Να καταργηθεί η προκλητική – απαράδεκτη χρηματο-
δότηση των ενώσεων των εφοπλιστών από το Κεφάλαιο
Ναυτικής Εκπαίδευσης (παράγραφος 4 του άρθρου 3 του
Νομοθετικού Διατάγματος 99/1973).

Αναγνώριση-Ισοτ ιμ ία
των Διπλωμάτων

 Διεκδικούμε:  Ενιαία αναγνώριση και ισοτιμία των
πτυχίων και των διπλωμάτων των ναυτεργατών με αντί-
στοιχα της στεριάς.  Κατοχύρωση των επαγγελματικών
δικαιωμάτων των ναυτεργατών.
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Με επιχειρήματα τραπεζιτών η τρι-
κομματική πλειοψηφία ΝΔ, ΠΑΣΟΚ,

ΔΗΜΑΡ απέρριψε, την Τρίτη 2 Απρίλη, στην
αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή την
πρόταση νόμου της Κ.Ο. του ΚΚΕ για τη
λήψη άμεσων μέτρων ανακούφισης των
υπερχρεωμένων νοικοκυριών, που είχε κα-
τατεθεί εδώ και επτά μήνες. Στάση υπέρ
των τραπεζιτών και των άλλων μερίδων
του κεφαλαίου κράτησε και η «Χρυσή
Αυγή», ψηφίζοντας «παρών».

Η πρόταση νόμου διατηρεί την επικαι-
ρότητά της ακριβώς γιατί κλιμακώνεται η
ολομέτωπη επίθεση στα λαϊκά νοικοκυριά.
Στοχεύει στο να προωθήσει μέτρα που οδη-
γούν σε επιμέρους ανακούφιση της λαϊκής
οικογένειας, που οδηγείται σε συνθήκες
φτώχειας και εξαθλίωσης, στο πλαίσιο της
αστικής διαχείρισης της καπιταλιστικής κρί-
σης, που έχει στόχο να θωρακίσει την
ανταγωνιστικότητα των μονοπωλιακών
ομίλων.

Στο όνομα της ικανοποίησης της ανα-
γκών του κεφαλαίου, θυσιάζεται το σύνολο
των αναγκών της λαϊκής οικογένειας και οι
τελευταίες εξελίξεις επιβεβαιώνουν αυτό
που εκτιμά το ΚΚΕ, ότι δεν έχουμε να κά-
νουμε με μια οποιαδήποτε κρίση, αλλά για
κρίση βαθιά του καπιταλιστικού συστήμα-
τος. Αυτό επιβεβαιώνουν και οι εξελίξεις
στην Κύπρο, που φανερώνουν ότι χρεοκό-
πησαν απότομα οι προτάσεις για ένα άλλο
μείγμα διαχείρισης της καπιταλιστικής κρί-
σης ή για μια διαφορετική διαπραγμάτευση
μέσα στην ΕΕ.

Η πρόταση νόμου του ΚΚΕ απαντάει στη
σημερινή κατάσταση με την υπερχρέωση
των λαϊκών νοικοκυριών στις τράπεζες,
αφού η μεγάλη τους πλειοψηφία πνίγεται
από τα τραπεζικά δάνεια και οδηγείται στην
απόγνωση. Η εξέλιξη αυτή δεν είναι τυχαία
και είναι αποτέλεσμα της συνολικότερης
κυβερνητικής πολιτικής που εφαρμοζόταν
και πριν την εκδήλωση της καπιταλιστικής
κρίσης. Η υπερχρέωση δεν ήταν τυχαία,
αλλά ταξική επιλογή, αφού έτσι βρήκαν
επικερδή τρόπο να τοποθετηθούν τα υπερ-
συσσωρευμένα κεφάλαια των μονοπωλια-
κών ομίλων.

Π Ρ Ο Τ Α Σ Η  Ν Ο Μ Ο Υ  Τ Ο Υ  Κ Κ Ε

για την ανακούφιση των

υπερχρεωμένων νοικοκυριών

Μ
ε κεντρικό σύνθημα «Θέλουμε δουλειά
και όχι ανεργία» πραγματοποιήθηκε  η

24ωρη πανελλαδική απεργία των εργαζομένων
στο Μέταλλο την Παρασκευή 29 Μάρτη. Η
απεργία έγινε σε μια περίοδο που οι εξελίξεις
στον κλάδο κάνουν επιτακτική την ταξικά προ-
σανατολισμένη οργάνωση και πάλη όλων των
μεταλλεργατών, καθώς η αντεργατική πολιτική
κυβέρνησης - κεφαλαίου - τρόικας συντρίβει
τα δικαιώματά τους και για τα κέρδη του κεφα-
λαίου διαλύει έναν ολόκληρο κλάδο στρατη-
γικής σημασίας. 

Στην Αθήνα, στην απεργιακή συγκέντρωση
που έγινε στην Ομόνοια, ο Σωτήρης Πουλικό-
γιαννης, πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου
Πειραιά και στέλεχος του ΠΑΜΕ, κάλεσε τους
μεταλλεργάτες να πάρουν αγωνιστική θέση
στο συντονισμένο, ταξικό αγώνα. «Σε τέτοιες
συνθήκες - υπογράμμισε - δεν μπορεί ο καθέ-
νας να παλεύει για τον εαυτό του». Σημείωσε
ότι η ανάπτυξη, που θέλει το κεφάλαιο, είναι
αυτή που θα έχει εκατομμύρια ανέργους και με
εργαζόμενους των 300 - 400 ευρώ, καλώντας
τους εργάτες σε πλαίσιο διεκδίκησης με βάση
τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων.

Αμέσως μετά τη συγκέντρωση ξεκίνησε μα-
ζική και μαχητική πορεία προς το Σύνταγμα και
το υπουργείο Οικονομικών. Με συνθήματα
όπως «Στις λίστες του ΟΑΕΔ είναι οι εργάτες,
στις λίστες της Λαγκάρντ οι κεφαλαιοκράτες»,
«Φτιάχνετε καράβια στην Ασία και μας καταδι-
κάζετε στην ανεργία» και «Οι μεταλλεργάτες δε
σκύβουν το κεφάλι, μαζί με το λαό αντίσταση
και πάλη».

Σε συναντήσεις που ακολούθησαν στα
υπουργεία Ανάπτυξης και Άμυνας, η κυβέρ-
νηση κάλεσε τους εργάτες να... ρίξουν νερό
στο κρασί τους, αν θέλουν να μείνουν ανοιχτά
τα ναυπηγεία της χώρας, λες και κλείνουν οι
εργάτες τα εργοστάσια. Κι αυτό όταν, τα αρα-
βογερμανικά μονοπώλια, που λυμαίνονται
τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, ανακοίνωναν την
παράταση για άλλους τρεις μήνες της εκ περι-
τροπής εργασίας με μία μέρα δουλειά τη βδο-
μάδα! Για τα ναυπηγεία Ελευσίνας ειπώθηκε
πως θα υπάρξει λογιστική - τεχνική εταιρεία, η
οποία θα κρίνει το έργο των ναυπηγείων. Όσον
αφορά τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, ξεκαθαρί-
στηκε πως δεν πρόκειται να ξαναπάρει εμπο-
ρικά πλοία - όταν την ίδια ώρα το σύνολο του
ελληνόκτητου στόλου κατασκευάζεται σε ναυ-
πηγεία της Άπω Ανατολής.

Το ρόλο τους επιβεβαίωσαν ακόμα μια
φορά οι δυνάμεις της συνδικαλιστικής πλειο-
ψηφίας του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδι-
καλισμού ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ και «ΑΠ» του ΣΥΡΙΖΑ, οι
οποίες ενώ στην ΠΟΕΜ είχαν υπερψηφίσει την
πραγματοποίηση της απεργίας, σε μεγάλους
χώρους δουλειάς την υπονόμευσαν ανοιχτά με
αποφάσεις αλλού για μη συμμετοχή στην
απεργία και αλλού και αλλού για στάσεις ερ-
γασίας.

24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΟ
«Φτιάχνετε καράβια στην Ασία και
μας καταδικάζετε στην ανεργία»

Στενά διασυνδεδεμένη με
το εφοπλιστικό κεφά-

λαιο, τα συμφέροντα των εφο-
πλιστών, εμφανίζεται η
νεοναζιστική οργάνωση Χρυσή
Αυγή. Ταυτόχρονα, στο διεθνή
Τύπο αναδημοσιεύονται πλέον
πληροφορίες και εκτιμήσεις ότι
χρηματοδοτείται απευθείας
από εφοπλιστές. Χαρακτηρι-
στικά,η βρετανική εφημερίδα
Guardian  φιλοξενεί εκτεταμένο
άρθρο για τους εν Ελλάδι νεο-
ναζί επισημαίνοντας ανάμεσα
σε άλλα τη φημολογία (σ.σ. κάτι
παραπάνω πρέπει να ξέρουν
εκεί στο City του Λονδίνου,
όπου κατοικοεδρεύουν ουκ ολί-
γοι έλληνες εφοπλιστές) για οι-
κονομική στήριξη της Χρυσής
Αυγής από εφοπλιστές, ότι κα-
τέστησαν εφικτό το άνοιγμα πα-
ραρτημάτων της σε όλη την
Ελλάδα.

Ανεξάρτητα του αν και τι
ισχύει στα της χρηματοδότησης
των νεοναζί, είναι αξιοσημείωτη
η πρεμούρα που δείχνουν με
κάθε ευκαιρία για τα συμφέρο-
ντα των εφοπλιστών. Σε αυτό
το πλαίσιο κατέθεσαν πρό-
σφατα ερώτηση στη Βουλή με
θέμα: «Λύση στη χρηματοδό-
τηση των ναυτιλιακών εται-
ρειών», βγαλμένη θαρρείς κατ'
ευθείαν από τα συρτάρια της
Ένωσης Εφοπλιστών, ζητώ-
ντας νέα προνόμια για τους
εφοπλιστές όπως «ενίσχυση
των ναυτιλιακών εταιρειών υπό
όρους από τη μεριά του κρά-
τους». Η οργάνωση ρωτούσε
μάλιστα την κυβέρνηση αν «θα
δοθούν εγγυητικές επιστολές
από το κράτος για να μπορέ-
σουν να λύσουν το πρόβλημα

(σ.σ. χρηματοδότησης) οι ναυ-
τιλιακές εταιρείες; Με ποιον
τρόπο προτίθενται να στηρί-
ξουν τις ναυτιλιακές εταιρείες;».

Ζητούσε επομένως το ελλη-
νικό δημόσιο, ο ελληνικός λαός,
να επιδοτήσουν παραπέρα
τους εφοπλιστές, να αποπλη-
ρώσουν το τραπεζικό δάνειο
ενός μεγαλοεπιχειρηματία αν η
πλοιοκτήτρια off shore του κη-
ρύξει για το τυπικό μια πτώ-

χευση γλιτώνοντας ο ίδιος την
αποπληρωμή. Τι περισσότερο
να θελήσει ένας εφοπλιστής;

Θυμίζουμε ότι ήδη από τον
περασμένο Νοέμβρη, ο βου-
λευτής τους Παναγιώταρος μι-
λώντας στην Επιτροπή
Οικονομικών Υποθέσεων της
Βουλής ζητούσε από τότε ου-
σιαστικά νέες επιδοτήσεις και
φοροαπαλλαγές για τους εφο-
πλιστές, με αντάλλαγμα δήθεν
κάποιες θέσεις εργασίας για

Έλληνες που κι αυτές από τον
κρατικό προϋπολογισμό θα
πληρωθούν, τον Έλληνα φορο-
λογούμενο. Έλεγε χαρακτηρι-
στικά: «(...) βλέπουμε στον
προϋπολογισμό που λέτε ότι
από φορολόγηση των πλοίων
υπό ελληνική σημαία θα απο-
κομίσουμε 80 εκατ. ευρώ... ε το
πιο εύκολο που θα κάνουν οι
Έλληνες πλοιοκτήτες είναι να
αλλάξουν τη σημαία για να γλι-

τώσουν τα λεφτά, αντί να βρε-
θεί μια χρυσή τομή κι από δυο
τρεις Έλληνες που είναι μάξι-
μουμ σε κάθε πλήρωμα, ο κα-
πετάνιος και ο πρώτος
μηχανικός, να δοθούν κίνητρα
για να είναι και οι υπόλοιποι
ναύτες Έλληνες (...)».

Τάχα κόπτονται για τον Έλ-
ληνα ναυτικό ενώ δε λένε κου-
βέντα π.χ. για το καμποτάζ για
το οποίο χρόνια αγωνίζονται οι
ναυτεργάτες και έχει να κάνει

ακριβώς με τη διατήρηση ελλη-
νικού πληρώματος στα πλοία.
Οι ναυτεργάτες υπερασπίζονται
την ύπαρξη ελληνικού πληρώ-
ματος πρώτα και κύρια για την
ασφάλεια τη δικιά τους και των
επιβατών. Στα ναυάγια που έγι-
ναν τα τελευταία χρόνια, το
πλήρωμα δεν μπορούσε να συ-
νεννοηθεί ούτε για να κατεβάσει
τις βάρκες γιατί απλούστατα δε
μιλάει την ίδια γλώσσα. Όμως
τέτοια ζητήματα η Χρυσή Αυγή
δεν αγγίζει καθώς θίγονται μο-
νοπώλια. Μόνο υπόσχεται δυο
τρεις προσλήψεις, δίνοντας με
το άλλο χέρι εκατομμύρια του
λαού.

Τέλος ο ίδιος ο «αρχηγός»
των εν Ελλάδι νεοναζί  Μιχα-
λολιάκος, Φλεβάρη, μέρες
απεργίας των ναυτεργατών
(σαν σήμερα), ερωτώμενος σε
τηλεοπτικό κανάλι γιατί η οργά-
νωση δεν πάει στο λιμάνι να
συμπαρασταθεί στους απερ-
γούς ναυτεργάτες απάντησε:
«Βγάλαμε ανακοίνωση (σ.σ.
μία δυόμισι σειρών...) για το
θέμα και οπωσδήποτε είμαστε
στο πλευρό των απεργών, από
την άλλη πλευρά όμως υπάρχει
κι ένας ολόκληρος λαός που
απαιτεί από το κράτος, κι αυτός
(σ.σ. ο λαός) είναι το θύμα της
υποθέσεως, από τη μια μεριά
δηλαδή το κράτος, ένα ανή-
μπορο κράτος, από την άλλη οι
εργατοπατέρες, δεν είναι
αθώοι, έτσι; Έχουν κάνει
πολλά...». Στοχοποίηση των
πρωτοπόρων ναυτεργατών και
επιχειρηματολογία κατευθείαν
από τα υπόγεια του Μαξίμου
και την Ένωση Εφοπλιστών.

Σε 24ωρη απεργία την Τρίτη 2
Απρίλη έχουν καλέσει τους ναυ-

τεργάτες της εταιρείας SNCM, τα συν-
δικάτα της επιχείρησης στα λιμάνια της
Μασσαλίας, της Κορσικής, της Νίκαιας
και της Τουλόν της Γαλλίας, αντιδρώ-
ντας στη ναύλωση από την γαλλική
εταιρεία, του ελληνικού Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» της
ΑΝΕΚ, χωρίς την εγγύηση ότι αυτό θα
στελεχωθεί από Γάλλους ναυτεργάτες
με συγκροτημένα δικαιώματα.Εκ των
πραγμάτων η απεργία των ναυτεργα-
τών της γαλλικής εταιρείας είναι ενάντια
στον κανονισμό 3577/92 της Ε.Ε. (που
απορρέει από την Συνθήκη του Μάα-
στριχτ) για την άρση του καμποτάζ, ο
οποίος επιβάλλει την πλήρη ελευθερία
δράσης του εφοπλιστικού κεφαλαίου,
των μονοπωλιακών ομίλων, χωρίς εθνι-
κούς περιορισμούς και κοινωνικές δε-
σμεύσεις συντρίβοντας τα εργασιακά
δικαιώματα των ναυτεργατών των
χωρών της Ε.Ε. Σύμφωνα με τον κανο-
νισμό, η επάνδρωση των πλοίων και οι
μισθοί των ναυτεργατών καθορίζονται
με βάση τη νομοθεσία της σημαίας που
φέρει το πλοίο. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα
με δηλώσεις των απεργών, το υπουρ-
γείο Μεταφορών ετοιμάζεται να φέρει
νομοσχέδιο που θα κινείται στα πλαίσια
της ευρωπαϊκής οδηγίας «Μπολκεν-
στάϊν»., η οποία έρχεται να ενισχύσει
τον κανονισμό 3577/92, αφού και αυτή
προβλέπει την ελεύθερη κίνηση εργατι-
κού δυναμικού στις χώρες της ΕΕ που
θα πληρώνεται με βάση τη νομοθεσία
της χώρας προέλευσης.

Οι Γάλλοι ναυτεργάτες διεκδικούν να
ενταχθεί κανονικά το «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» στο γαλλικό νηολόγιο.
Παράλληλα αναδεικνύεται το δίκιο
των ελληνικών ταξικών ναυτεργατι-
κών συνδικάτων ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝ-
ΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, που διεκδικούν να
εφαρμοστεί στα καράβια η Διεθνής Σύμ-
βαση «Πολιτική των Αθηνών», που
προβλέπει την ίση αμοιβή για ίση εργα-
σία με βάση την καλύτερη Συλλογική
Σύμβαση και ενώ έχει επικυρωθεί από
τους εργαζομένους σε όλες τις χώρες,
για την εφοπλιστική κερδοφορία έχει
γίνει κουρελόχαρτο.

Προς απεργιακή κινητοποίηση

για την άρση του «καμποτάζ»

και οι Γάλλοι ναυτεργάτες

Με την εφαρμογή του ν.2687/1953 και

των τροποποιήσεων του όρου 8 των εγκριτι-

κών πράξεων νηολόγησης, που έχουν κάνει

οι κυβερνήσεις από το 1980, έχουν αντικα-

τασταθεί πάνω από 80.000 θέσεις εργασίας

στην ποντοπόρο ναυτιλία με ναυτεργάτες

χωρίς ΣΣΕ, κοινωνικοασφαλιστική προστα-

σία και συνδικαλιστική οργάνωση, θύματα

των δουλεμπορικών κυκλωμάτων απ’ όποια

χώρα και αν προέρχονται.

Σε αυτή την κατεύθυνση της πολιτικής

της ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας του

κεφαλαίου, από το 2003 (αριθ. πρωτ.

3631.31/109/03) με υπουργό ναυτιλίας τον

Ανωμερίτη (σημερινό πρόεδρο του ΟΛΠ) οι

διακρατικές συμφωνίες με χώρες όπως  Ιν-

δονήσια, Φιλιππίνες, Ουκρανία, Λιθουανία,

Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ινδία κ.ά.

αναγνωρίζονται, επικυρώνονται και εκδίδο-

νται αντίστοιχα ελληνικά διπλώματα και πι-

στοποιητικά εξ αποστάσεως για ναυτεργάτες

από αυτές τις χώρες.

Χαρακτηριστικό ήταν το θέμα που συζη-

τήθηκε στο Δ.Σ. του ΝΑΤ στις 27 Μαρτίου

2013 για «έγκριση δαπάνης ποσού 7.500

ευρώ πλέον ΦΠΑ, για την προμήθεια – εκτύ-

πωση πιστοποιητικών επικύρωσης αλλοδα-

πών ναυτικών».

Συγκεκριμένα η Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Ναυτικών (ΔΕΚΝ) του Υπουργείου Ναυτιλίας

και Αιγαίου ζήτησε από την Διεύθυνση Οικο-

νομικού του ΝΑΤ, «την προμήθεια – εκτύ-

πωση 5.000 εντύπων, πιστοποιητικών

επικύρωσης αλλοδαπών ναυτικών».

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΝΑΤ, ο εκ-

πρόσωπος της ΠΕΜΕΝ κατήγγειλε τις διαδι-

κασίες έκδοσης εξ αποστάσεως αυτών των

πιστοποιητικών, που υπηρετούν τα εφοπλι-

στικά συμφέροντα και τα δουλεμπορικά κυ-

κλώματα, ανέδειξε ότι οι απεργιακοί αγώνες

των ναυτεργατών είναι για την υπεράσπιση

των συγκροτημένων δικαιωμάτων για όλους

τους ναυτεργάτες από όποια χώρα και αν

προέρχονται, ενάντια στην «μαύρη» ανα-

σφάλιστη εργασία, που η σημερινή κυβέρ-

νηση με το πολυνομοσχέδιο «για την

ανασυγκρότηση του ΥΝΑ» την επεκτείνει σε

όλες τις κατηγορίες πλοίων. 

Παρ’ όλα αυτά η πρόταση της Διεύθυνσης

Εκπαίδευσης Ναυτικών, για την κάλυψη του

ποσού από το ΝΑΤ, εγκρίθηκε κατά πλειο-

ψηφία από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Μ Ε  Χ Ρ Η Μ Α Τ Α  Τ Ο Υ  Ν Α Τ  

κ α ι  τ α  π ι σ τ ο π ο ι η τ ι κ ά  τ ω ν  

α λ λ ο δ α π ώ ν  ν α υ τ ε ρ γ α τ ώ ν . . . !

Κ Ε Σ Ε Ν

Οι εξελίξεις που διαμορφώνο-

νται στο χώρο της ναυτικής

εκπαίδευσης συνδέονται με τις ανα-

τροπές στα δικαιώματα των ναυτερ-

γατών, των εργαζομένων, που

προωθεί η κυβέρνηση με το πολυνο-

μοσχέδιο για την “ανασυγκρότηση

του ΥΝΑ”.

Η οργανωτική προετοιμασία της
απεργίας στις 3 Απρίλη 2013 συνέβαλε
στην καλύτερη ενημέρωση και συμμε-
τοχή και που επιβάλλεται να συνεχι-
στεί για τους αγώνες που έχουμε
μπροστά μας, να μην εφαρμοστούν
στην πράξη τα αντεργατικά μέτρα της
κυβέρνησης.

Στα πλαίσια της προετοιμασίας έγι-
ναν παρεμβάσεις και στους χώρους της
ναυτικής εκπαίδευσης, στις 28 Μάρτη
πραγματοποιήθηκε έκτακτη Γενική
Συνέλευση του ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών,
αναδείχτηκαν τα αντεργατικά σχέδια
που δρομολογούνται και η αναγκαιό-
τητα της συμμετοχής στην απεργία.

Η Έκτακτη
Γενική Συνέλευση
καταδίκασε το νομο-
σχέδιο «Για την
ανασυγκρότηση του
ΥΝΑ» που καταργεί
τις Συλλογικές Συμ-
βάσεις Εργασίας,
το σύνολο των δικαι-
ωμάτων των ναυτερ-
γατών, των
εργαζομένων, σε
πλοία, λιμάνια, σ’
όλους τους χώρους
που αναφέρεται το
επαίσχυντο σχέδιο
νόμου, καθώς και το
μέτρο της πολιτικής
επιστράτευσης που επέβαλε η κυβέρ-
νηση στο δίκαιο αγώνα των ναυτεργα-
τών.

Επίσης καταδίκασε τα σχέδια
Υπουργικών Αποφάσεων και Προεδρι-
κών Διαταγμάτων που καθορίζουν τις
Κανονιστικές Πράξεις για την λειτουρ-
γία Ιδιωτικών Σχολών Ναυτικής Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης και
Επιμόρφωσης (ΝΕΚΕ).

Οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προ-
σωπικό έχουν ως αποτέλεσμα ειδικά
σχολεία να υπολειτουργούν και να μην
γίνονται (Engine Simulator – LNG)
καθώς και τα ειδικά μαθήματα να μην
γίνονται από ναυτοδιδάσκαλους που οι
όροι για την πρόσληψη τους είναι απα-
γορευτικοί, λόγω μισθολογικών και τυ-
πικών προσόντων.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση απο-
φάσισε την συμμετοχή στην 24ωρη
Πανελλαδική προειδοποιητική Απερ-
γία των ναυτεργατών σε όλες τις κατη-
γορίες πλοίων, για την υπεράσπιση των
δικαιωμάτων μας για υπογραφή ΣΣΕ
που να ανταποκρίνονται στις σύγχρο-
νες ανάγκες, για προστασία του συνό-
λου των κοινωνικοασφαλιστικών
δικαιωμάτων μας, να αποσυρθεί το πο-
λυνομοσχέδιο έκτρωμα του ΥΝΑ. 

ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Πρωτοβουλίες  πήραν και οι
σπουδαστές της ΑΕΝ/Ασπρο-

πύργου που συσπειρώνονται στην
Αγωνιστική Ενότητα (ΑΓ.ΕΝ.)

Πλοιάρχων-Μηχανικών στον
Ασπρόπυργο ώστε να οργανωθεί ο
αγώνας ενάντια στη δημιουργία ιδιω-
τικών σχολών Ναυτικής Επαγγελματι-
κής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης
(ΝΕΚΕ), αλλά και ενάντια στην επί-
θεση στα εργασιακά δικαιώματα των

ναυτεργατών. Ανέπτυξαν  δράση για
τη διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης του
Συλλόγου με θέμα τη συμμετοχή στην
απεργία την Τετάρτη 3 Απρίλη, απέ-

ναντί τους όμως βρήκαν την πλειο-

ψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου

(ΔΑΠ/ΝΔΦΚ), που όχι μόνο αρνή-

θηκε τη διεξαγωγή της αλλά επιδό-

θηκε τις τελευταίες μέρες σε

εκστρατεία για να την εμποδίσει,

απειλώντας με απουσίες και κυρώ-

σεις τους σπουδαστές.

Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ κά-
λεσε όλους τους σπουδαστές να βγά-
λουν συμπεράσματα, να απομονώσουν
αυτές τις δυνάμεις και να συμμετά-
σχουν στην απεργία στο πλάι των ναυ-
τεργατών, των εργαζομένων, των
σπουδαστών του ΚΕΣΕΝ.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταδικάζουμε τη στάση της πλειοψηφίας του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, να μην
πραγματοποιηθεί η έκτακτη Γενική Συνέλευση τη
Δευτέρα 1 Απρίλη 2013, για λήψη απόφασης συμ-
μετοχής στην απεργία των ναυτεργατών στις 3
Απρίλη. "Ανακάλυψαν" λίγες ώρες πριν τη συνέ-
λευση ότι θα είναι "παράνομη", επικαλέστηκαν κα-
ταστατικές διαδικασίες, τρομοκρατούσαν ότι
όποιος παρευρεθεί ή καλεί σε αυτή, θα πάρει απου-
σία και μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με πειθαρ-
χικές κυρώσεις! Και ενημέρωναν ότι θα γίνει ΓΣ
την επόμενη εβδομάδα. Εδώ και καιρό έχουν δη-
λώσει την εναντίωσή τους στην οργάνωση του
Συλλόγου, άφαντοι από τα οξυμένα προβλήματα,
ενώ είχαν το θράσος να ζητήσουν τα ρέστα από
τους πάνω από 85 σπουδαστές που έχουν υπογρά-
ψει για τη διεξαγωγή γενικής συνέλευσης ενάντια
στην ιδιωτικοποίηση των σχολών!
Εξαπέλυσαν άφθονο μίσος για τους εργατικούς
αγώνες, την απεργία των ναυτεργατών, τα ναυ-
τεργατικά σωματεία. Επιβεβαιώνουν με κάθε

τρόπο ότι είναι με τη
γραμμή του υπουργείου
και των εφοπλιστών!
Γιατί αυτούς υποστηρί-
ζουν όταν λένε ότι είναι
"εξωσχολικοί" και "ει-
σβολείς" τα σωματεία
που ήρθαν να καλέσουν
σε κοινό αγώνα ενάντια
στην ιδιωτικοποίηση της
ναυτικής εκπαίδευσης,
την άρση του καμποτάζ,
την κατάργηση των ΣΣΕ,
το ξεπούλημα των λιμα-
νιών της χώρας σε ιδιώ-
τες. Γι' αυτό επιδιώκουν
τα νομοσχέδια του
υπουργείου και οι

υπουργικές αποφάσεις να βρουν τους σπουδαστές
απροετοίμαστους.
Είναι ελεύθεροι να παίξουν όσο θέλουν το ρόλο
του χωροφύλακα. Αλήθεια, όμως, τέτοια δεν είναι
και η "νομιμότητα" που δείχνει και η κυβέρνηση
απέναντι στους ναυτεργάτες όταν τους επιστρα-
τεύει επειδή κινητοποιούνται; Τέτοια "νομιμότητα"
έχουμε χορτάσει…
Καλούμε όλους τους συναδέλφους να βγάλουν συ-
μπεράσματα. Να απομονώσουν αυτές τις δυνάμεις.
Να συμμετέχουμε στην απεργία στο πλάι των ναυ-
τεργατών, των εργαζομένων, των σπουδαστών του
ΚΕΣΕΝ που έχουν πάρει αγωνιστικές αποφάσεις.
Αυτοί είναι οι σύμμαχοί μας! Αυτοί είναι και "σχο-
λείο" για το πώς παράγεται στα βαπόρια ο πλούτος
που καταλήγει στις τσέπες των εφοπλιστών. "Πα-
ράνομα" ή "Νόμιμα"…».

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ 3 ΑΠΡΙΛΗ ! 
ΞΕΠΕΡΝΑΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΒΙΑΣΜΟ !

ΧΡΥΣΗ (για το σύστημα) ΑΥΓΗ
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