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Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
Στα δύο χρόνια από τις τελευταίες αρχαιρεσίες της 

Ένωσής μας, εν μέσω της καπιταλιστικής οικονομικής 
κρίσης, που συνεχώς βαθαίνει και οξύνεται, με το 
«μνημόνιο» του 2010, το «μεσοπρόθεσμο» και τον 
«πολυνόμο» του 2011 οι συνταξιούχοι του ΝΑΤ, όπως 
και των άλλων ασφαλιστικών Ταμείων, μετρούν ήδη α-
πώλειες από 20-45% του εισοδήματός τους, υποβάθμιση 
της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, περικοπές στα επι-
δόματα πρόνοιας, άγρια φορολογία, «χαράτσια» και α-
κρίβεια.  
Με την νέα μνημονιακή συμφωνία για «κούρεμα» 

κατά 50% του χρέους, νέα δεινά περιμένουν τους εργα-
ζόμενους και τους συνταξιούχους και ιδιαίτερα του ΝΑΤ, 
όπου μειώνουν την κρατική χρηματοδότηση κατά 50 
εκατομ. ευρώ για το 2011 και 100 εκατομ. ευρώ για το 
2012, ενώ μέχρι το 2013 το ΝΑΤ θα έχει ενταχθεί στο 
ΙΚΑ και ο Οίκος Ναύτου στον ΕΟΠΥΥ.  
Όπως όλοι γνωρίζουμε τα χρήμα-

τα των ασφαλιστικών Ταμείων και 
του ΝΑΤ διαχρονικά εδώ και δεκαετί-
ες σε περιόδους μεγάλης καπιταλιστι-
κής ανάπτυξης χρησιμοποιήθηκαν 
δανεικά κι αγύριστα για επιδοτήσεις 
των βιομηχάνων και των εφοπλιστών, 
προκειμένου να στηρίξουν την αντα-
γωνιστικότητα, στο όνομα της οποίας 
έπιναν νερό οι «κοινωνικοί εταίροι». 
Με τις εγκριτικές πράξεις του αποι-

κιοκρατικού ν. 2687 του 1953 και 
σειράς άλλων νομοθετημάτων, 
έδωσαν προνομιούχα δικαιώματα στο 
εφοπλιστικό κεφάλαιο, φοροαπαλλα-
γές, μείωση οργανικών συνθέσεων, 
απαλλαγή από την υποχρέωση να 
καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές 
στη βάση της οργανικής σύνθεσης, 
ολική εισφοροαπαλλαγή εάν απασχολούν κάποιους 
Έλληνες, ακόμα και βεβαιωμένες οφειλές των εφοπλι-
στών δεν εισπράττονται από τη ΔΟΥ πλοίων, ενώ ταυτό-
χρονα οι εφοπλιστές απολαμβάνουν πληθώρα φοροαπαλ-
λαγών. 
Το αποτέλεσμα αυτών των μέτρων είναι κέρδη δισε-

κατομμυρίων δολαρίων για τους εφοπλιστές και δυσθεώ-
ρητα χρέη για το ΝΑΤ, που με την ανατροπή της αναλο-
γίας εν ενεργεία/συνταξιούχων (από 4 προς 1 το 1980 
έγινε 1 προς 3,7 το 2011) βρέθηκε σε αδυναμία να καλύ-
πτει τις υποχρεώσεις του για τις Συντάξεις, το Επικουρι-
κό, τον Οίκο Ναύτου, τα Εφ’  Άπαξ κ.λπ. Ταμεία, παρά το 
ότι οι συνταξιούχοι έχουν καταβάλλει τις εισφορές τους. 
Τα προβλήματα αυτά οξύνθηκαν μέσα στις συνθήκες της 

οικονομικής κρίσης του καπιταλισμού και θα οξυνθούν 
ακόμη πιο πολύ όσο συνεχίζεται η πολιτική ενίσχυσης της 
κερδοφορίας του κεφαλαίου, μέχρι του σημείου διάλυσης 
του Κοινωνικού Ασφαλιστικού Συστήματος.  
Βρισκόμαστε μπροστά σε κρίσιμες στιγμές. Τα μονο-

πώλια, η Ε.Ε. μέρα τη μέρα γίνονται πιο επιθετικά, έχουν 
κηρύξει κυριολεκτικά πόλεμο στα δικαιώματα της εργατι-
κής τάξης. Η μαύρη συμμαχία της συγκυβέρνησης ΠΑ-
ΣΟΚ - Ν.Δ. - ΛΑ.Ο.Σ. και τα άλλα κόμματα του ευρωμο-
νόδρομου, σχεδιασμένα υλοποιούν αυτές τις αξιώσεις με 
ενιαία στρατηγική και απόλυτη συνέπεια.  
Γίνεται, πλέον, φανερό ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη, 

που ευαγγελίζονται, δεν μπορεί να καλύψει τις διευρυνό-
μενες ανάγκες της εργατικής οικογένειας και η ικανοποίη-
σή τους θέτει μπροστά στο εργατικό και γενικότερα το 
λαϊκό κίνημα το καθήκον της ανατροπής της εξουσίας 
των μονοπωλίων. Είναι ζωτική ανάγκη η εργατική τάξη, 
τα λαϊκά στρώματα να παρεμποδίσουμε και να ανατρέ-

ψουμε τη βάρβαρη αντιλαϊκή πολι-
τική και τις κυβερνήσεις που την 
υπηρετούν, να αντεπιτεθούμε.  
Απαραίτητη προϋπόθεση για την 
ανατροπή της συνεχιζόμενης αντι-
λαϊκής πολιτικής είναι η μαζικοποίη-
ση των σωματείων, η δράση των 
σωματείων σε ταξική κατεύθυνση, 
η αλλαγή του συσχετισμού δυνά-
μεων, που παραμένει αρνητικός 
στην ΠΝΟ, τη ΓΣΕΕ και τις συντα-
ξιουχικές οργανώσεις. Να απομο-
νωθεί ο εργοδοτικός κυβερνητικός 
συνδικαλισμός, που πιστοί στο 
δόγμα του κοινωνικού εταιρισμού 
με πράξεις και παραλήψεις υπονό-
μευσαν τους αγώνες, διευκολύνο-
ντας την εφαρμογή της αντιλαϊκής 
πολιτικής. Οι ναυτεργάτες δεν πρέ-

πει να ξεχάσουν ότι οι δυνάμεις αυτές καλλιεργούσαν 
αυταπάτες ότι «αυτά τα μέτρα δεν μας πιάνουν». 
Να συρρικνωθούν μέχρι εξαφάνισης οι πολιτικές δυνά-

μεις του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ, του ΛΑ.Ο.Σ. και των άλλων κομ-
μάτων, που εφαρμόζουν ή στηρίζουν αυτή την άγρια α-
ντιλαϊκή πολιτική. Να ξεπερασθούν τα αναχώματα του 
οπορτουνισμού, που πασχίζουν να εξωραϊσουν το βάρβα-
ρο πρόσωπο του καπιταλισμού, της λυκοσυμμαχίας της 
Ε.Ε. Να μην εγκλωβισθούμε στις «πλατείες» αλλά να με-
τατρέψουμε την αγανάκτησή μας σε οργανωμένη ταξική 
πάλη στους χώρους δουλειάς, εκεί όπου χωρίς την εργα-
τική δύναμη γρανάζι δεν γυρνά, στις συνοικίες, όπου ζει 
και υποφέρει η λαϊκή οικογένεια.  

(Συνέχεια στη σελίδα 2) 

 



 

(Συνέχεια από τη σελίδα 1) 
 

Σ’ αυτή την πορεία της ταξικής σύγκρουσης με τους 
εκμεταλλευτές μας και τους πολιτικούς τους εκπροσώ-
πους, η ΠΕΣ-ΝΑΤ συμμετέχοντας με πολυάριθμες δυνά-
μεις σε αυτόν τον Αγώνα απέδειξε για άλλη μία φορά ότι 
οι απόμαχοι της θάλασσας δεν είναι απόμαχοι της ζωής. 
Συντονίσαμε τη δράση μας με τα ταξικά προσανατολισμέ-
να ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, μαγεί-
ρων ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ρυμουλκών ΠΕΠΡΝ, δώσαμε καθημερινό 
παρόν στον αγώνα των ναυτεργατών για την απόκρουση 
της εφοπλιστικής επιθετικότητας, διεκδικήσαμε την λύση 
προβλημάτων που απασχολούν τους συνταξιούχους ναυ-
τεργάτες. 
Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, συμπαραταχθή-

καμε με τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ στις πανεργατικές κινητο-
ποιήσεις, συνεργαστήκαμε με τις συνταξιουχικές οργανώ-
σεις όλων των ασφαλιστικών Ταμείων σε πανελλαδική 
κλίμακα ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική, που παρά την 
κυβερνητική εναλλαγή παραμένει βαθιά αντιλαϊκή. Απαι-
τήσαμε την πλήρη κάλυψη των ελλειμμάτων του ΝΑΤ και 
των άλλων Ταμείων από τον κρατικό προϋπολογισμό και 
την επιστροφή των κλεμμένων. Πιέσαμε για την έγκαιρη 
καταβολή των Εφ’ Άπαξ παροχών. Διεκδικήσαμε Δημόσια 
και Δωρεάν Υγεία – Πρόνοια, κατώτερη σύνταξη 1.120 € 
και αναπροσαρμογή στο 80%, πραγματικές αυξήσεις και 
φορολογικές ελαφρύνσεις. 
Αποτέλεσμα των σκληρών 
αγώνων των ναυτεργατών 
τα τελευταία χρόνια, είναι η 
καθυστέρηση εφαρμογής 
του Ευρωπαϊκού κανονισμού 
3577/1992 για την πλήρη 
απελευθέρωση της ακτο-
πλοΐας, που σ’ όλη την Ε.Ε. 
έχει εφαρμοσθεί από το 
2004 με αποτέλεσμα τον 
διωγμό χιλιάδων ναυτεργα-
τών. 
Με τον αγώνα μας μαζί 

με τους εν ενεργεία ναυτερ-
γάτες και τα ταξικά σωματεία, πετύχαμε ακόμα ορισμένα 
επιμέρους αποτελέσματα, όπως: Εξαίρεση των Ναυτεργα-
τών κάτω των 55 χρόνων από την περικοπή του 40% 
άνω των 1.000 ευρώ σύνταξης. Εξαίρεση των Ναυτεργα-
τών από το άρθρο 37 για την κατάργηση των Κλαδικών 
Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Αποτροπή της κατάρ-
γησης της ελεύθερης επιλογής γιατρού και καθυστέρηση 
μέχρι τώρα της ένταξης του Οίκου Ναύτου στον ΕΟΠΥΥ. 
Ματαιώσαμε την παραχώρηση του Ναυτικό Νοσοκομείο 
(ΝΙΕΝ) στην Αστυνομία…, προβάλλοντας ταυτόχρονα την 
ανάγκη να λειτουργήσει σαν Νοσηλευτικό Ίδρυμα πρόλη-
ψης και θεραπείας των επαγγελματικών ασθενειών. 
Πετύχαμε την μαζική προσέλκυση νέων μελών στην 

ΠΕΣ-ΝΑΤ, γεγονός που μας δίνει μεγαλύτερη ισχύ αλλά 
και μας βάζει μπροστά σε μεγαλύτερες ευθύνες για τη 
συνέχεια της δραστηριότητας της Ένωσής μας. Προχωρή-
σαμε στην έκδοση και αποστολή ενημερωτικών δελτίων, 
εφαρμόσαμε τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες επικοινω-
νίας με τα μέλη μας. Ταυτόχρονα συνδράμαμε όσους συ-
νάδελφους χρειάσθηκαν τη βοήθειά μας σε ατομικές ή 
ομαδικές διεκδικήσεις και ενστάσεις προς τις αποφάσεις 
του ΝΑΤ και Οίκου Ναύτου και πετύχαμε αρκετές φορές 

τη δικαίωσή τους.  
Τα νέα «μνημόνια» θα φέρουν νέες μειώσεις, νέα α-

ντιασφαλιστικά νομοσχέδια, φτώχεια και δυστυχία. Το 
βάθεμα και το άπλωμα της καπιταλιστικής κρίσης θα φέ-
ρει όξυνση του ανταγωνισμού των μονοπωλίων και των 
ιμπεριαλιστικών κέντρων, με καταστροφή παραγωγικών 
δυνάμεων, της εργατικής δύναμης πρώτα – πρώτα ακόμα 
και με πολέμους, που σημαίνει ότι ο λαός δεν πρέπει να 
τρέφει αυταπάτες ότι κάπου στο βάθος του τούνελ υπάρ-
χει φως. Να φύγει η αντιδραστική συγκυβέρνηση κυβέρ-
νηση των κομμάτων του κεφαλαίου, που τρομοκρατεί 
τον λαό με ψευτοδιλήμματα. Πατριωτισμός δεν είναι να 
πτωχεύσει ο λαός για να σωθεί η πλουτοκρατία. Καμιά 
κυβέρνηση των αστικών κομμάτων δεν μπορεί να δώσει 
λύση στα προβλήματα, που με την πολιτική τους έχουν 
δημιουργήσει.  
Έχει σημασία, συνάδελφοι, να αντιληφθούμε ότι η 

όξυνση της ταξικής πάλης για τα προβλήματα του σήμερα 
θα είναι πιο αποτελεσματική όταν αυτή συνδέεται με τον 
στρατηγικό στόχο για μια άλλη πολιτική, με λαϊκή εξουσία 
για μια άλλου τύπου ανάπτυξη της οικονομίας, που θα 
έχει κριτήριο τις σύγχρονες πραγματικές λαϊκές ανάγκες, 
κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, αποδέσμευση 
από τη λυκοσυμμαχία της Ε.Ε., μονομερή διαγραφή ολό-
κληρου του χρέους. Δεν χρωστάμε σε κανένα. Δεν ανα-
γνωρίζουμε κανένα χρέος. Το «κούρεμα» των λαϊκών 

εισοδημάτων έχει γίνει ήδη 
με την ψιλή. Δεν έχουμε, 
ούτε θέλουμε και γι’ αυτό 
αρνούμαστε να πληρώσουμε 
τα χαράτσια.  
Τα δύο τελευταία χρόνια οι 
ναυτεργάτες και μείς μαζί 
τους δώσαμε μεγάλες μάχες, 
συνολικά 38 μέρες απεργίας 
στα καράβια από τις οποίες 
17 μέρες απεργίας έγιναν σε 
καθεστώς πολιτικής επιστρά-
τευσης. Όμως, θα χρειασθεί 
να δώσουμε ακόμα πιο μεγά-

λες μάχες και για ν’ ανταποκριθούμε σ’ αυτό το καθήκον 
είμαστε υποχρεωμένοι και αποφασισμένοι να δώσουμε 
όλες μας τις δυνάμεις. Ο μόνος δρόμος είναι της ρήξης 
και της ανατροπής αυτής της βάρβαρης αντιλαϊκής πολιτι-
κής, που καταργεί όλες τις μέχρι τώρα κατακτήσεις και 
μας γυρίζει στον εργασιακό – κοινωνικό μεσαίωνα. 
Σ’ αυτές τις δύσκολες συνθήκες πρέπει να διατηρή-

σουμε την αισιοδοξία μας, την πίστη μας στο δίκιο της 
τάξης μας. Γνωρίζουμε και αποδεικνύεται επιστημονικά 
ότι το μέλλον μας ανήκει. Παλεύοντας για το δικό μας  
παρόν κατοχυρώνουμε και το μέλλον των παιδιών μας, 
που δεν μπορεί να είναι αυτό που τους επιφυλάσσουν οι 
εκμεταλλευτές τους. 
Με αυτές τις γενικές διαπιστώσεις απέρχεται η σημερι-

νή Διοίκηση, παραδίνοντας το τιμόνι της Ένωσης στη νέα 
Διοίκηση, που καλείστε να εκλέξετε για τα επόμενα δύο 
χρόνια και σας καλούμε όλους να συμμετάσχετε μαζικά 
στην ψηφοφορία και να συνεχίσουμε πιο δυνατά - πιο 
αποφασιστικά τον αγώνα για τα δικαιώματά μας. 

 

Πειραιάς, 18 Νοέμβρη 2011 
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 

Το απερχόμενο Δ.Σ. της ΠΕΣ-ΝΑΤ 



 

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 2011 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 

 

Συνήλθε σήμερα Σαββάτο 19/11/2011 και ώρα 
10:00 στα γραφεία της ΠΕΣ-ΝΑΤ Κολοκοτρώνη 99, 
3ος όροφος, στον Πειραιά η εκλεγμένη από την Γενι-
κή Συνέλευση 18/11/2011 Εφορευτική Επιτροπή 
Αρχαιρεσιών 2011, απαρτιζόμενη από τα τακτικά 
μέλη 1)ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟ Μ., 2) ΠΕΤΡΟΥ Ν., 3) 
ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΗ Π., η οποία αφού εξέλεξε ως Πρόε-
δρό της τον ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟ Μ., στη συνέχεια 
έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις: 

1. Να ζητήσει από τη Διοίκηση μηχανογραφημέ-
νο έντυπο Μητρώου Μελών ΠΕΣ-ΝΑΤ, σφραγίδα 
Εφορευτικής Επιτροπής, κάλπη, παραβάν, βιβλίο 
πρακτικών και τα απαραίτητα υλικά. 

2. H κατάθεση υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ. και 
την Εξ. Επ. αρχίζει την Δευτέρα 21/11/2011 και 
λήγει την Παρασκευή 25/11/2011, ώρες 10:00 μέ-
χρι τις 13:00. 

3. Να ταχυδρο-
μηθούν ψηφοδέλτια σε όσα μέλη έχουν μόνιμη 
διεύθυνση στην επαρχία καθώς και σε όσους είναι 
ασθενείς ή υπερήλικες, που δυσκολεύονται να πα-
ρουσιαστούν για αυτοπρόσωπη ψηφοφορία, προκει-
μένου να ψηφίσουν με αλληλογραφία. 

4. Να χρησιμοποιηθεί το POST RESTRANT του 
κεντρικού Ταχυδρομείου Πειραιά για την αποστολή 
των ψηφοδελτίων όσων ψηφίσουν με αλληλογραφί-
α. 

5. Η ψηφοφορία αρχίζει την Δευτέρα 
5/12/2011 και λήγει την Παρασκευή 
23/12/2011 και θα διεξάγεται κατά τις εργά-
σιμες μέρες και ώρες από 10:00 μέχρι 13:00. 

6. Να ζητήσει την δημοσίευση από την εφημερί-
δα «ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗ» και το «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛ-
ΤΙΟ» της ΠΕΣ-ΝΑΤ των ημερομηνιών ψηφοφορίας 

 

Ο Πρόεδρος 
ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

Τα Μέλη 
ΠΕΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Οργή και αγανάκτηση προκαλεί σε εκατοντάδες χιλιάδες εργα-
τικές - λαϊκές οικογένειες σε όλη τη χώρα το γεγονός ότι καλούνται 
να πληρώσουν το χαράτσι για τα ακίνητα, που φτάνει στα νοικοκυ-
ριά ενσωματωμένο στους λογαριασμούς της ΔΕΗ αυτές τις μέρες.  

Μέχρι τώρα, έχουν εκφραστεί διάφορες αντιδράσεις και έχουν ανα-
φερθεί διάφοροι τρόποι - από νομικούς κύκλους και δήμους που έχουν 
πάρει πρωτοβουλίες για την άρνηση πληρωμής. Ήδη, σε αυτή την κα-
τεύθυνση κινούνται οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, Λαϊκές Επιτροπές, ενώ οι 
δυνάμεις της «Λαϊκής Συσπείρωσης» στους δήμους βάζουν το ζήτημα 
και ζητούν από τις δημοτικές αρχές να συμπαρασταθούν στις λαϊκές 
οικογένειες, να βοηθήσουν το λαό, τουλάχιστον σε αυτό το μέτρο, στο 
χαράτσι για τα ακίνητα. 

Με οργανωμένο τρόπο, μέσα από τα σωματεία, τα συνδικάτα, 
τις Λαϊκές Επιτροπές, μπορούν να βάλουν κάποια πρώτα εμπόδια 
και να μπλοκάρουν τη διακοπή της ηλεκτροδότησης. 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ: 
1. Η μερική πληρωμή του λογαριασμού της ΔΕΗ, μέσω των ΑΤΜ 

των τραπεζών, όπου έχουμε λογαριασμό και όχι τις λεγόμενες εισπρα-
κτικές μηχανές, γιατί δεν επιτρέπουν μερική εξόφληση. Πατάμε κατά 
σειρά τις εξής επιλογές: «Άλλες Συναλλαγές», «Πληρωμές ΔΕΚΟ», 
«ΔΕΗ». Πληκτρολογούμε το 12ψήφιο κωδικό ηλεκτρονικής συναλλαγής, 
που υπάρχει πάνω στο λογαριασμό και, τέλος, πληρώνουμε μόνο το 
ποσό που προκύπτει αφού αφαιρέσουμε τη δόση του χαρατσιού. Ο 

τρόπος αυτός ισχύει ήδη και 
χρησιμοποιείται μέχρι τώρα από 
όσους κάνουν άτυπο διακανονι-
σμό εξόφλησης των λογαρια-
σμών τους με δόσεις. 
Στη συνέχεια θα πρέπει με το 
απόκομμα της συναλλαγής από 
το ΑΤΜ να κοινοποιηθεί στη 
ΔΕΗ με γραπτή δήλωση ότι με 
το ποσό που πληρώσαμε θέλου-
με να καλυφθεί μόνο η αξία του 
ρεύματος και των δημοτικών 
τελών, ζητώντας και επιμένοντας 
σε απόδειξη παραλαβής. Αν η 
ΔΕΗ δεν δεχτεί να τα παραλάβει 

μπορούμε να τα στείλουμε με εξώδικο. 
Αυτό πρέπει να γίνει μαζικά και χρειάζεται να απευθυνόμαστε στα 

σωματεία, στις Λαϊκές Επιτροπές και όχι ατομικά, γιατί μόνο με την 
οργανωμένη πάλη μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα και να έχει αντίκρι-
σμα ο αγώνας.  

2. Άμεσης προτεραιότητας ζήτημα είναι η παρεμπόδιση της διακο-
πής του ηλεκτρικού ρεύματος σε οικογένειες που δεν έχουν ούτε ένα 
ευρώ για να πληρώσουν ούτε το χαράτσι ούτε το ρεύμα. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις πρέπει να υπάρξει άμεση κινητοποίηση ώστε να μη διακό-
ψουν το ρεύμα. Επίσης, σύμφωνα με νομικούς κύκλους, υπάρχει η δυ-
νατότητα κατάθεσης αιτήσεων για ασφαλιστικά μέτρα στο Ειρηνοδικείο, 
με τις οποίες θα ζητείται από τον ειρηνοδίκη με προσωρινή διαταγή να 
απαγορεύσει στη ΔΕΗ να κόψει το ρεύμα.  

Εχει μεγάλη σημασία και αυτή η διαδικασία να γίνει μαζικά, ώστε 
να έχει αποτελέσματα. Και σε αυτή την περίπτωση, τα σωματεία, τα 
συνδικάτα, οι Λαϊκές Επιτροπές, μαζικοί φορείς μπορούν να παίξουν 
αποφασιστικό ρόλο, με οργανωμένη δράση για να έχει αποτέλεσμα 
αυτή η μορφή πάλης. 

Όσοι κατοικούν στην Αττική να φέρνουν τα χαράτσια στην ΠΕΣ-
ΝΑΤ και όσοι κατοικούν στην επαρχία να τα πηγαίνουν στις τοπι-
κές γραμματείες του ΠΑΜΕ ή τις Λαϊκές Επιτροπές. 

Με οργανωμένο αγώνα ενάντια σε  
χαράτσια - διακοπή ηλεκτροδότησης 

 



 

Το «μαύρο μέτωπο» της συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ - Ν.Δ. - 
ΛΑ.Ο.Σ. - πλουτοκρατίας - Ε.Ε. συνεχίζουν με αυξημένη 
επιθετικότητα να «κουρεύουν» σύριζα τα δικαιώματα και τις 
κατακτήσεις των εργαζομένων, των συνταξιούχων.  

Μας εκβιάζουν προκειμένου να συμβιβαστούμε. Επιχει-
ρούν να μας τρομοκρατήσουν με την κρατική καταστολή. 
Μας κοροϊδεύουν, ότι τα επώδυνα μέτρα είναι για τη σωτηρί-
α της πατρίδας.  

Τους απαντάμε, ότι πατρίδα και Ελλάδα δεν είναι οι βιο-
μήχανοι, οι τραπεζίτες, οι εφοπλιστές. Πατρίδα είμαστε όλοι 
εμείς που παράγουμε τον πλούτο και τα συμφέροντά μας 
είναι διαμετρικά αντίθετα και ασυμβίβαστα με αυτούς. 

Μας λένε να βάλουμε πλάτη για να επιταχύνουμε τον 
ερχομό της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Τέρμα πια η κοροϊδία 
κι ο εμπαιγμός! Η ανάπτυξη που 
ευαγγελίζονται μετά την κρίση θα 
είναι κόλαση για εμάς και παράδει-
σος για τους πλουτοκράτες. Ταξικό 
μας χρέος είναι η ανατροπή αυτής 
της πολιτικής. 

Δε έχουμε να περιμένουμε τί-
ποτε καλό από κυβερνήσεις που 
παριστάνουν τους φίλους του 
λαού, που πωλούν ευσπλαχνία και 
πατριωτικούς λόγους στο λαό. 
Καμία εξουσία, καμία κυβέρνηση ή 
συγκυβέρνηση δε θα εκφράζει και 
δε θα υπηρετεί το λαό από τη στιγμή που θα κυριαρχούν τα 
μονοπώλια, η ΕΕ, το ΝΑΤΟ. 

Πλουτοκρατία και κυβέρνηση θεωρούν νόμιμο, να έχουν 
σήμερα οι καπιταλιστές 600 δισ. στην Ελβετία, να πληρώ-
νουν ελάχιστους φόρους ή και καθόλου. Θεωρούν νόμιμο 
6.000 επιχειρήσεις να χρωστάνε 31 δισ. σε φόρους. Νομιμό-
τητα είναι για την κυβέρνηση και τα κόμματα του ευρωμονό-
δρομου, οι εφοπλιστές να πληρώνουν 12 εκατ. ευρώ σε φό-
ρους το 2011, ενώ έκαναν αγορές και  παραγγελίες πλοίων 
πάνω από 10 δισ. ευρώ στο εξωτερικό. 

Είμαστε αποφασισμένοι να αντισταθούμε και πιστεύουμε 
ότι μπορούμε να νικήσουμε. Συμπαρατασσόμαστε με τα 
ταξικά ναυτεργατικά σωματεία, τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ.  

Απομονώνουμε τις συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγε-
σίες, που θυσιάζουν τα συμφέροντα των εργαζομένων στο 

βωμό της ανταγωνιστικότητας της κερδοφορίας του κεφαλαί-
ου.  

Προχωράμε με αγώνες σκληρούς και ανυποχώρητους σε 
μετωπική σύγκρουση με το κεφάλαιο και τους υπηρέτες του, 
με γνώμονα τις ανάγκες που έχει σήμερα η εργατική τάξη, οι 
συνταξιούχοι, η λαϊκή οικογένεια. 

Δε θα πληρώσουμε εμείς την κρίση τους για να μην πτω-
χεύσει δήθεν η χώρα. Οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι, τα 
λαϊκά νοικοκυριά έχουν ήδη πτωχεύσει. Για την κρίση και το 
χρέος να πληρώσουν τα μονοπώλια και όχι ο λαός.  

 

 Όχι στη διάλυση του ΝΑΤ και Οίκου Ναύτου, να δώσουν 
πίσω τα κλεμμένα από όλες τις μέχρι τώρα κυβερνήσεις και 
τους εφοπλιστές. 

 Κατώτερη σύνταξη 1.120 € με αναπροσαρμογή όλων των 
συντάξεων στο 80%. Αφορολόγη-
το 30.000 € και κατάργηση του 
ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλω-
σης. 

 Κάλυψη όλων των ελλειμμάτων 
του ΝΑΤ και των άλλων ασφαλιστι-
κών Ταμείων. Να δώσουν πίσω 
τώρα όλα τα κλεμμένα από τα α-
σφαλιστικά Ταμεία. 

 Κατάργηση των εγκριτικών πρά-
ξεων και όλων των αντιναυτεργατι-
κών νόμων. Κατάργηση της κατα-
στροφικής απελευθέρωσης της 

ακτοπλοΐας και της κρουαζιέρας. 

 Αποκλειστικά Δημόσια Δωρεάν Υγεία Πρόνοια. Να αξιο-
ποιηθεί το ΝΙΕΝ για πρόληψη και θεραπεία των επαγγελμα-
τικών ασθενειών.  

 Να φορολογηθεί το μεγάλο κεφάλαιο. Δεν έχουμε, δεν 
θέλουμε, αρνούμαστε να πληρώσουμε τα χαράτσια. Τέλος 
στις θυσίες για την κρίση και την κερδοφορία της πλουτο-
κρατίας.  

 Σύγχρονα εργατικά - λαϊκά δικαιώματα. Να ανήκει στην 
εργατική τάξη και στο λαό ο πλούτος που παράγουν, με λαϊ-
κή εξουσία, αποδέσμευση από την Ε.Ε. και μονομερή δια-
γραφή του χρέους. 

 

Πειραιάς, 18 Νοέμβρη 2011, Με εντολή του Σώματος 
Ο Πρόεδρος της Γ. Σ., Γρηγόρης Τουγλίδης  

 

Σε ένδειξη της έμπρακτης ταξικής αλληλεγγύης, την σημασία της οποίας που οι ναυτεργάτες γνώρισαν καλλίτε-
ρα από κάθε άλλο κλάδο μέσα από την δυναμική στήριξη του ΠΑΜΕ στους πολυήμερους απεργιακούς αγώνες, πο-
λυμελές κλιμάκιο της ΠΕΣ-ΝΑΤ, των ταξικών ναυτεργατικών σωματείων ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, μαγείρων ΠΕ-
ΕΜΑΓΕΝ, ρυμουλκών ΠΕΠΡΝ και της Επιτροπής Ανέργων Ναυτεργατών, βρέθηκε την Κυριακή 20 Νοέμβρη δί-
πλα στους απεργούς εργάτες στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ», εκεί όπου επί τρείς βδομάδες συγκρούεται το 
δίκιο ολόκληρης της εργατικής τάξης με το δίκιο των εκμεταλλευτών της, τους καπιταλιστές, εκεί όπου το πάγωμα 
της τσιμινιέρας του εργοστασίου τροφοδότησε το καμίνι της ταξικής πάλης, όπου ανεβοκατεβαίνουν τα σφυριά της 
ταξικής αλληλεγγύης όλων των εργαζομένων. 

«Όπως και να εξελιχθεί αυτή η αναμέτρηση με την συγκεκριμένη επιχείρηση, η τωρινή μάχη κρίθηκε ήδη σαν 
νικηφόρα. Κερδίσατε για λογαριασμό ολόκληρης της εργατικής τάξης μια σημαντική μάχη, που έχει να κάνει με το 
σπάσιμο του φόβου. Δώσατε ένα υποδειγματικό μάθημα για τη σημασία της ταξικής ενότητας στη δράση. Αποδείξα-
τε στην πράξη ότι χωρίς την εργατική δύναμη γρανάζι δεν γυρνά. Είμαστε οι πολλοί, αυτοί που παράγουμε τον πλού-
το, που μας κλέβουν οι κεφαλαιοκράτες. Εμείς έχουμε τη δύναμη και θα επιβάλλουμε το δίκιο της δικής μας τάξης, 
με λαϊκή εξουσία – λαϊκή οικονομία. Τέρμα πια στις αυταπάτες ή με το κεφάλαιο ή με τους εργάτες.» 

Τα παραπάνω τόνισε ο Πρόεδρος της ΕΣ-ΝΑΤ Γιώργος Λέκκας και πρόσφερε στους απεργούς το ποσό των 400 
Ευρώ που συγκεντρώθηκαν για τον σκοπό αυτόν από τους παριστάμενους στη Γ.Σ. της Ένωσης την Παρασκευή 18 
Νοέμβρη 2011. 


