ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ Γ.Γ ΤΗΣ ΠΕΝΕΝ ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΓΙΩΡΓΟΥ
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΩΝ ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΜΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΘΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΝΟ
Στις 3-4 Δεκέμβρη 2012 πραγματοποιήθηκε το Τακτικό Συνέδριο της ΠΝΟ με βασικά θέματα τον Απολογισμό –
Προγραμματισμό και την εκλογή του νέου Γενικού Γραμματέα της ΠΝΟ.
Η επανεκλογή του Γ. Χαλά για πέμπτη φορά στην θέση του Γεν. Γραμματέα της ΠΝΟ έγινε με οριακή πλειοψηφία του
σώματος αφού ήταν ο μοναδικός υποψήφιος και η θητεία του θα λήξει στις 3/12/2017.
Το συνέδριο έγινε σε μια περίοδο όπου τα προβλήματα των Ναυτεργατών είναι ιδιαίτερα οξυμένα με την ανεργία να
καλπάζει με ανεξέλεγκτους ρυθμούς, Συλλογικές Συμβάσεις έχουν να υπογραφούν από το 2010 και η πλειοψηφία των
Ακτοπλοϊκών εταιριών οφείλει στα πληρώματα των πλοίων πάνω από 3 μήνες μισθοδοσία. Όσον αφορά τους Συνταξιούχους
του ΝΑΤ, μετρούν απώλειες που φθάνουν στο 50% της σύνταξης με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη να έχει συρρικνωθεί
με την ένταξη του Οίκου Ναύτη στον ΕΟΠΥΥ.
Το Συνέδριο περατώθηκε με συνοπτικές διαδικασίες γιατί το κυρίαρχο που επικράτησε ήταν μόνο η εκλογή του Γεν.
Γραμματέα της Ομοσπονδίας και όχι η συζήτηση και η προοπτική αντιμετώπισης των προβλημάτων των Ναυτεργατών.
Φυσικά δεν τρέφουμε αυταπάτες ότι η υπάρχουσα πλειοψηφία της Διοίκησης της ΠΝΟ θα περίμενε το Συνέδριο για να
δώσει λύσεις στα οξυμένα προβλήματα γιατί αν πραγματικά ήθελαν και επιθυμούσαν μια τέτοια προοπτική θα μπορούσαν
και πιο πριν να καθίσουν και να ασχοληθούν υπεύθυνα σαν Ομοσπονδία.
Τα προβλήματα όπως διαπιστώνουμε είναι συγκεκριμένα και η επίλυσή τους χρειάζεται συγκεκριμένη αντιμετώπιση σε
ταξική κατεύθυνση με προοπτική ανάπτυξης αγωνιστικών κινητοποιήσεων.
Αυτή η μορφή αντιμετώπισης η οποία έχει τεθεί στο περιθώριο από την πλειοψηφία των Σωματείων της ΠΝΟ απαιτεί πάνω
από όλα επαφή με ολόκληρο τον ναυτεργατικό κόσμο σε πλήρη οργάνωση και σύμπνοια με άξονα τα προβλήματα και
βασικό στόχο την επίλυσή τους.
Σ΄ αυτό το Συνέδριο υπήρχε, περισσότερο από ποτέ τα τελευταία 40 χρόνια, η ευκαιρία να ανοίξει ο δρόμος για τον
εκδημοκρατισμό της ΠΝΟ αν οι δυνάμεις που είναι αντίθετες με την τακτική που ακολουθεί η πλειοψηφία της Διοίκησης της
ΠΝΟ συμφωνούσαν να υποστηρίξουν για την θέση του Γεν. Γραμματέα πρόσωπο κοινής αποδοχής.
Επειδή όλοι γνωρίζουμε πως λειτουργεί η ΠΝΟ, έχουμε πλήρη αντίληψη που αφορά την εξουσία που ασκεί ο Γενικός
Γραμματέας στα δρώμενα της Ομοσπονδίας, ξέρουμε ότι λειτουργεί με αντιδραστικό καταστατικό κι ότι οι αντιπρόσωποι
κάθε σωματείου δεν πρέπει να ξεπερνούν το 1/10 του σώματος.
Επίσης γνωρίζουμε πολύ καλά ότι για να τροποποιηθεί το υπάρχον αντιδραστικό και αντιδημοκρατικό καταστατικό της ΠΝΟ
χρειάζεται πλειοψηφία των ¾. Επομένως εάν πραγματικά πιστεύουμε ότι πρέπει να αλλάξει η κατάσταση στο Ναυτεργατικό
Συνδικαλιστικό Κίνημα και στην ΠΝΟ πρέπει με ευθύνη και σοβαρότητα να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που
υπάρχουν κάθε φορά.
Για τον εκδημοκρατισμό του Ναυτεργατικού Συνδικαλιστικού Κινήματος δύο είναι οι βασικές προϋποθέσεις: α) αλλαγή
του καταστατικού, β) αλλαγή του Γενικού Γραμματέα.
Η αλλαγή του καταστατικού γνωρίζουμε ότι δεν πέρασε γιατί η πλειοψηφία της Διοίκησης της ΠΝΟ δεν επιθυμούσε καμιά
αλλαγή επειδή θεωρούν ότι το υπάρχον καταστατικό τους καλύπτει απόλυτα και μάλιστα τα περισσότερα σωματεία έστειλαν
πανομοιότυπη επιστολή στην επιτροπή. Προσπάθεια για την αλλαγή του καταστατικού έγινε αλλά δυστυχώς δεν
καρποφόρησε.
Η ΠΕΝΕΝ πριν από το Συνέδριο έκανε προσπάθεια και μίλησε με πρόσωπα που θέλουν την αλλαγή πλεύσης της
Ομοσπονδίας για να υποδειχθεί υποψήφιος κοινής αποδοχής ξεκαθαρίζοντας από την αρχή ότι ο υποψήφιος δεν θα είναι
από την Ένωση Ναυτών. Η προσπάθεια αυτή δεν καρποφόρησε γιατί απορρίφθηκε από τα σωματεία ΠΕΜΕΝ –
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ από τις δυνάμεις δηλαδή που συγκροτούν το ΠΑΜΕ στον χώρο μας.

Στο περιοδικό της ΠΕΜΕΝ γίνεται αναφορά για το Συνέδριο της ΠΝΟ όπου το μεγαλύτερο μέρος είναι λάσπη και συκοφαντία
σε βάρος της Ένωσης Ναυτών και μάλιστα με χονδροειδή ψέματα.
Φυσικά γνωρίζουμε τα αισθήματα που τρέφουν για τα στελέχη της Ένωσης Ναυτών και ειδικά για τον Πρόεδρο. Το ερώτημα
που προκύπτει είναι γιατί τόσο μένος προς την Ένωση Ναυτών όταν γνωρίζουν ότι πάντα στις συνεδριάσεις της Διοίκησης της
ΠΝΟ και όχι μόνο σ’ αυτές προβάλουμε και διεκδικούμε αποφασιστικά τα αιτήματα των Ναυτεργατών εν ενεργεία και
συνταξιούχων, όταν γνωρίζουν ποια σωματεία αποτελούν την πλειοψηφία και ποια την μειοψηφία στην Διοίκηση της ΠΝΟ
που αυτό φαίνεται ποιο ξεκάθαρα σε κρίσιμες ψηφοφορίες που αφορούν απεργιακές κινητοποιήσεις, αναστολή απεργιών,
διεκδίκηση για επίλυση των οξυμένων προβλημάτων κ.α.
Είναι φανερό ότι οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ δεν επιθυμούν καμιά αλλαγή προς το παρόν και περιμένουν να εφαρμόσουν το
δικό τους μοντέλο όταν θα γίνουν πλειοψηφία στους εργαζόμενους, δηλαδή την Δευτέρα Παρουσία. Αυτό άλλωστε
προκύπτει και από το κείμενο του περιοδικού της ΠΕΜΕΝ που σε ένα σημείο αναφέρει ότι η πρόταση της ΠΕΝΕΝ «στόχευε
να παρασύρει τις ταξικές δυνάμεις σε μια συνεργασία χωρίς αρχές και στόχους, για να μπορεί να υπονομεύσει τον Γ.Γ και
την οργάνωση του αγώνα των Ναυτεργατών, της εργατικής τάξης, των εργαζομένων».
Δηλαδή δεν ήθελαν καμία συνεργασία με την Ένωση Ναυτών μήπως παρασυρθούν οι ταξικές δυνάμεις και υπονομευτεί ο Γ.Γ
στην οργάνωση του αγώνα των Ναυτεργατών; Αυτά είναι τουλάχιστον αστεία πράγματα γιατί το κυρίαρχο σε μια
συνεργασία πέρα από το πρόσωπο κοινής αποδοχής που θα ηγούταν είναι οι αρχές και οι στόχοι, είναι το πρόγραμμα
διεκδικήσεων. Λευκή επιταγή δεν υπογράφει κανείς.
Η αποχή από την προσπάθεια για εξεύρεση λύσης για τον εκδημοκρατισμό του ναυτεργατικού συνδικαλιστικού
κινήματος σημαίνει παράδοση των ναυτεργατών στο εφοπλιστικό κεφάλαιο, στις ορέξεις της τρικομματικής κυβέρνησης
και της τρόικας. Εκτός κι αν υπάρχουν άλλου είδους δεσμεύσεις επειδή ίσως το φορτίο είναι βαρύ και προτιμούν εκ του
ασφαλούς να καταγγέλλουν τους πάντες και τα πάντα.
Επισημαίνουμε πως στο Συνέδριο εγκρίθηκε και η Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής που αφορούσε τα οικονομικά της ΠΝΟ
της προηγούμενης πενταετίας.
Στο σκέλος των εσόδων που ανέρχονται σε 13.291.863,97 ευρώ τα 2/3 από αυτά 9.701.619,10 ευρώ προέρχονται από
εισφορές πλοίων με ξένη σημαία, που σημαίνει ότι ο κύριος οικονομικός αιμοδότης της Ομοσπονδίας είναι τα πλοία που
δεν έχουν καθόλου Έλληνες στο πλήρωμά τους και σαν μέλος της ITF (ΔΟΜ) εισπράττει εισφορές οι οποίες προέρχονται
από εφοπλιστικές εταιρίες όπου απασχολούν μόνο αλλοδαπούς ναυτεργάτες.
Αυτού του είδους το αλισβερίσι που λειτουργεί στην Ομοσπονδία πώς είναι δυνατόν τα πρόσωπα που την απαρτίζουν και
ελέγχουν αυτή την αρρωστημένη κατάσταση συγχρόνως να επιζητούν και την ανατροπή της δομής αυτής προς όφελος των
Ελλήνων Ναυτεργατών με στόχο την πάταξη της ανεργίας και την προοπτική νέων θέσεων εργασίας στην ποντοπόρο
ναυτιλία.
Οι αριθμοί που αφορούν στην ποντοπόρο ναυτιλία για τα υπό Ελληνική σημαία πλοία και τα Ελληνόκτητα με ξένη σημαία
είναι αμείλικτοι αφού η διαφορά είναι τεράστια. Τα υπό Ελληνική σημαία είναι 626 και τα υπό ξένη σημαία Ελληνόκτητα
πλοία είναι 3.162!!!
Αυτά τα στοιχεία αντικατοπτρίζουν ξεκάθαρα και την άρνηση των σωματείων που αποτελούν την πλασματική πλειοψηφία
της ΠΝΟ για την αλλαγή πλεύσης της προς δημοκρατική κατεύθυνση.
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