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Σον προςεχι μινα (επτζμβριοσ 2010) το ιςτορικό μασ ςωματείο ειςζρχεται και τυπικά ςε 
εκλογικι διαδικαςία με τθν εκλογι τθσ Εφορευτικισ Επιτροπισ και ακολοφκωσ με τθν 
ψθφοφορία για τθν εκλογι του νζου Διοικθτικοφ υμβουλίου ςτθν ΠΕΝΕΝ. 
Σθν περίοδο που διανφουμε ηοφμε τθν πιο βάρβαρθ επίκεςθ των τελευταίων δεκαετιϊν ςε 
βάροσ των κατακτιςεϊν μασ ςε όλουσ τουσ τομείσ: κοινωνικι αςφάλιςθ, εργαςιακά, ..Ε., 
απαςχόλθςθ - ανεργία, φορολογία κ.λπ. 

Η κυβζρνθςθ μαηί με το διευκυντιριο Ε.Ε. και Δ.Ν.Σ. προωκοφν ζνα βάρβαρο αντεργατικό μείγμα 
νεοφιλελεφκερων πολιτικϊν που κατεδαφίηουν τα δικαιϊματα των εργαηομζνων, των ςυνταξιοφχων και των 
νζων. 
Οι αλλαγζσ που επιλκαν με τθν αντιαςφαλιςτικι και αντεργατικι μεταρρφκμιςθ ςτο αςφαλιςτικό οδθγοφν ςε 
γενικευμζνεσ και ριηικζσ ανατροπζσ ςτα δικαιϊματα των αςφαλιςμζνων. 
Μείωςθ των ςυντάξεων μζχρι και 30%, πρόςκετο φόρο υπζρ ΛΑΦΚΑ από 3% ζωσ 9% για ςυντάξεισ άνω των 
1400 ευρϊ, κατάργθςθ ορίων θλικίασ, εξίςωςθ ορίων θλικίασ ανδρϊν - γυναικϊν. 
υνολικά οι μεταβολζσ αυτζσ απαξιϊνουν το ςθμερινό ςφςτθμα κοινωνικισ αςφάλιςθσ και ςταδιακά ενιςχφουν 
και οδθγοφν τουσ εργαηομζνουσ ςτθν ιδιωτικι αςφάλιςθ. 
Ανάλογεσ είναι και οι αλλαγζσ που προωκικθκαν και τελικά ψθφίςτθκαν και ζχουν ςχζςθ με τα εργαςιακά 
δικαιϊματα των εργαηομζνων. Η κατάργθςθ των κατϊτατων μιςκϊν, θ αφξθςθ των απολφςεων, θ μείωςθ των 
αποηθμιϊςεων είναι μζτρα τα οποία επί ςειρά ετϊν απαιτοφςε και διεκδικοφςε το μεγάλο κεφάλαιο και 
ικανοποίθςε πλζον θ κυβζρνθςθ. 
Οι κυβερνιςεισ ΠΑΟΚ - Ν.Δ. υπθρζτθςαν και ςτιριξαν τισ νεοφιλελεφκερεσ πολιτικζσ που οδιγθςαν ςτθ 
ςθμερινι κατάςταςθ και είναι τεράςτιεσ οι ευκφνεσ τουσ για το παραγωγικό ζλλειμμα τθσ χϊρασ, τθν απαξίωςθ 
του δθμόςιου τομζα, το ξεποφλθμα του δθμόςιου πλοφτου, τθν δθμιουργία των ςθμερινϊν ελλειμμάτων και του 
δθμοςίου χρζουσ.  
ιμερα φαίνονται πιο κακαρά τα αδιζξοδα που επιφυλάςςει ςυνολικά το καπιταλιςτικό ςφςτθμα για τον κόςμο 
τθσ μιςκωτισ εργαςίασ και θ προςπάκειά του να χρθςιμοποιιςει τθν κρίςθ ωσ ευκαιρία για τθν διατιρθςι του 
και τθν παραπζρα εμβάκυνςι του. Οι εργαηόμενοι και τα δικαιϊματά τουσ κυςιάηονται ςτο όνομα τθσ 
οικονομικισ κρίςθσ και των ελλειμμάτων για να διατθρθκοφν και να αυξθκοφν τα κζρδθ των επιχειριςεων, των 
αγορϊν, του κεφαλαίου. 
υνολικά οι εργαηόμενοι και θ κοινωνία καλοφνται να πλθρϊςουν για άλλθ μια φορά τθν κρίςθ που οι άλλοι 
δθμιοφργθςαν και αφοφ λιςτευαν και κθςαφριηαν για χρόνια ςε βάροσ τθσ οικονομίασ και τθσ κοινωνίασ μζνουν 
ςτο απυρόβλθτο. 
τθν ίδια κατεφκυνςθ κινείται και ςτο χϊρο τθσ Ναυτιλίασ θ αςκοφμενθ Ναυτιλιακι κυβερνθτικι πολιτικι θ 
οποία εξυπθρετεί πλιρωσ τα ςυμφζροντα και τισ επιδιϊξεισ του εφοπλιςτικοφ κεφαλαίου διαςφαλίηοντασ και 
διευρφνοντασ το κακεςτϊσ προνομίων που απολαμβάνουν. 
Παράλλθλα τα δικαιϊματα, οι κατακτιςεισ αλλά και τα δίκαια αιτιματα του Ναυτεργατικοφ μασ κόςμου 
δζχονται ολόπλευρθ επίκεςθ από τουσ εφοπλιςτζσ τθν κυβζρνθςθ του ΠΑΟΚ και τθ Ν.Δ. θ οποία ζχει τον ίδιο 
πολιτικό προςανατολιςμό. 
Οι πρόςφατεσ ρυκμίςεισ ςτο αντιαςφαλιςτικό νομοςχζδιο Λοβζρδου, κίγουν άμεςα και κακοριςτικά τόςο τουσ 
ςυνταξιοφχουσ όςο και τουσ εν ενεργεία Ναυτεργάτεσ. 
Οι περικοπζσ τθσ 13θσ και 14θσ ςφνταξθσ, θ ειςφορά υπζρ ΛΑΦΚΑ, θ διάλυςθ του ΝΑΣ και του ΟΙΚΟΤ ΝΑΤΣΗ 
που προβλζπεται ςτο ίδιο νομοςχζδιο, θ αςφάλιςθ των νζων Ναυτικϊν από 1/1/2011 ςτο νζο Σαμείο ΙΚΑ - 
ΕΣΑΜ και ότι επακολουκιςει, ςτον υπολογιςμό των ςυντάξεων και των ορίων θλικίασ, δείχνουν ότι ςτο 
ςτόχαςτρο 
κα βρεκοφν και τα δικά μασ κατοχυρωμζνα και κεκτθμζνα ςυνταξιοδοτικά δικαιϊματα. 
Παράλλθλα οι κζςεισ εργαςίασ μειϊνονται δραματικά, τόςο ςτθν ποντοπόρο ναυτιλία όςο και ςτα 
κρουαηιερόπλοια ιδιαίτερα μετά τθν απόφαςθ τθσ Κυβζρνθςθσ να άρει το Καμποτάη και ςτα πλοία τρίτων 
χωρϊν (Εξωκοινοτικά)  



Επίςθσ, αναμζνεται να ακολουκιςουν το ίδιο δυςμενείσ εξελίξεισ, και ςτισ άλλεσ κατθγορίεσ πλοίων ςτισ οποίεσ 
οι εφοπλιςτζσ απαιτοφν τθν κατάργθςθ του ξενοδοχειακοφ προςωπικοφ από τα πλοία και τθν αντικατάςταςι 
τουσ με χαμθλόμιςκουσ αλλοδαποφσ. 
Οι ςυνκικεσ που διαμορφϊνονται ςτον τομζα τθσ απαςχόλθςθσ είναι περιςςότερο από ποτζ αρνθτικζσ και 
ανθςυχθτικζσ για το παρόν και το μζλλον των Ελλινων Ναυτεργατϊν. 
Η αφξθςθ τθσ φορολογίασ, θ υποβάκμιςθ του κεςμοφ των ..Ε., θ προςπάκεια των εφοπλιςτϊν για μθδενικζσ 
αυξιςεισ, οι παραβιάςεισ τθσ 10μθνθσ απαςχόλθςθσ, των Ε και τθσ Δ.. 180 για τθν ανάπαυςθ και τισ ϊρεσ 
εργαςίασ φανερϊνουν τθν οξφτθτα των ναυτεργατικϊν προβλθμάτων και τθν ανάγκθ να αντιμετωπιςκοφν 
αγωνιςτικά και αποτελεςματικά.  
Πρζπει να ςθμειϊςουμε ότι το ςυνδικαλιςτικό κίνθμα μπροςτά ςε αυτι τθν πρωτοφανι καταιγίδα επίκεςθσ ςε 
βάροσ των δικαιωμάτων των εργαηομζνων φάνθκε ανιμπορο και ανίκανο να αντιςτακεί και να ανατρζψει ζςτω 
και μερικϊσ τθν οργανωμζνθ και ςχεδιαςμζνθ επίκεςθ τθσ τρόικασ και τθσ κυβζρνθςθσ. 
Οι κυρίαρχεσ δυνάμεισ (κυβερνθτικόσ, εργαςιακόσ και κομματικόσ ςυνδικαλιςμόσ) που αποτελοφν τθν 
πλειοψθφία και όχι μόνο των κορυφαίων ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων, ζχουν για το λόγο αυτό μεγάλθ και 
ιςτορικι ευκφνθ. 
Οι ρυκμίςεισ για το αςφαλιςτικό και εργαςιακό πζραςαν και άμεςα κα μπουν ςτθ φάςθ τθσ υλοποίθςθσ, είναι 
βζβαιο ότι κα ακολουκιςουν και άλλα το ίδιο ςκλθρά και βάρβαρα μζτρα ςε βάροσ των εργαηομζνων.  
Η αγωνιςτικι ετοιμότθτα, ο ταξικόσ αγωνιςτικόσ προςανατολιςμόσ του ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ, θ 
ενθμζρωςθ και θ ουςιαςτικι ενεργοποίθςθ των εργαηομζνων ςτθ βάςθ, θ δθμιουργία τθσ πιο πλατιάσ ενότθτασ 
και ςυςπείρωςισ τουσ, είναι μόνο οριςμζνα δεδομζνα που κα πρζπει τα ςυνδικάτα να λάβουν υπόψιν ςτθν 
χάραξθ και το ςχεδιαςμό μιασ επικετικισ δυναμικισ και ταξικισ αντιπαράκεςθσ με τθν τρόικα, τθν κυβζρνθςθ 
και όςουσ ςτθρίηουν το μνθμόνιο και τθν αντικοινωνικι, αντεργατικι και αντιλαϊκι πολιτικι που αυτό 
προβλζπει και προωκεί. 
Μζςα ςε αυτζσ τισ εξελίξεισ θ προςεχισ εκλογικι διαδικαςία ςτθν Ζνωςθ Ναυτϊν ζχει ξεχωριςτι ςθμαςία αφοφ 
από το αποτζλεςμα που κα διαμορφωκεί κα εξαρτθκεί πϊσ κα πορευκεί το ιςτορικό μασ ωματείο ςτθν 
αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων του κλάδου, των Ναυτεργατϊν και ευρφτερα των εργαηομζνων. 
Ο ρόλοσ τθσ ΠΕΝΕΝ ιταν και εξακολουκεί να είναι ςθμαντικόσ τόςο ςε ναυτεργατικό επίπεδο όςο και 
γενικότερα ςτο εργατικό κίνθμα του Πειραιά και τθσ χϊρασ μασ. 
τισ εκλογζσ τθσ ΠΕΝΕΝ πρζπει να ενιςχυκεί ο αυτόνομοσ ταξικόσ προςανατολιςμόσ του κλάδου, τον οποίο 
εκφράηει θ θγεςία και θ Διοίκθςθ του ωματείου μασ, να αποκρουςκοφν χρεωκοπθμζνεσ αντιλιψεισ και 
απόψεισ που εκφράηουν με διάφορουσ τρόπουσ οι φορείσ του κομματικοφ, εργοδοτικοφ και κυβερνθτικοφ 
ςυνδικαλιςμοφ. 
τα πλαίςια αυτά επιβάλλεται θ μαηικι παρουςία των μελϊν μασ ςτθν ζκτακτθ Γ.. ςτισ 24 επτεμβρίου 2010, θ 
ανάδειξθ εφορευτικισ επιτροπισ που κα εγγυάται γνιςιεσ αδιάβλθτεσ και δθμοκρατικζσ αρχαιρεςίεσ. 
τθ ςυνζχεια κακικον όλων μασ είναι θ μαηικι ςυμμετοχι ςτισ εκλογζσ και θ ανάδειξθ νζασ Διοίκθςθσ ςτο 
ιςτορικό μασ ωματείο που κα υπθρετεί τα ςυμφζροντα του κλάδου, των Ναυτεργατϊν και όλων των 
εργαηομζνων με ςυνζπεια και αποφαςιςτικότθτα. 
Με τθν ςυμμετοχι ενιςχφουμε το ρόλο του ωματείου μασ, το κακιςτοφμε πιο δυνατό να εκπροςωπεί ςε όλα τα 
επίπεδα τον κλάδο μασ. 

 
 
 
 
 
 
 
 


