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ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΘΟΥΝ ΤΑ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  
ΕΙΝΑΙ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ, Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

 
Συνάδελφοι Ναυτεργάτες όλων των κλάδων, 
Πλήρης δικαίωση είχε η απόφαση της ΠΕΝΕΝ να μην λάβει μέρος στην στημένη και σικέ συνάντηση που 
είχαν προετοιμάσει οι δυνάμεις του κομματικού – εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού της ΠΝΟ με 
τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου Μ. Βαρβιτσιώτη και στην οποία όπως καταγγείλαμε απουσίαζαν από την 
ατζέντα τα πιο φλέγοντα και ουσιώδη προβλήματα που μαστίζουν όλον τον Ναυτεργατικό κόσμο. 
Η άθλια και αντιδημοκρατική μεθόδευση αυτής της συνάντησης που έγινε στα πλαίσια του κοινωνικού 
διαλόγου μεταξύ ΠΝΟ – ΥΝΑ υποτίθεται ότι αποσκοπούσε να προωθήσει μέσα από αυτόν τον διάλογο 
λύσεις σε μια σειρά προβλήματα την ατζέντα των οποίων είχαν οργανώσει και προετοιμάσει οι δυνάμεις του 
κομματικού συνδικαλισμού με την ηγετική ομάδα της ΠΝΟ (Χαλάς – Τσιμπόγλου κ.α.). 
Στην πραγματικότητα επρόκειτο για μια πραξικοπηματική κίνηση που διαμορφώθηκε ερήμην των 
θεσμοθετημένων οργάνων της Ομοσπονδίας που είχε στόχο να ξεγλιστρήσουν για άλλη μια φορά οι 
παραπάνω δυνάμεις από την έντονη πίεση που ασκούν οι Ναυτεργάτες για μια σειρά άλυτα ναυτεργατικά 
προβλήματα τα οποία οξύνει και πολλαπλασιάζει η ανάλγητη και βάρβαρη κυβερνητική ναυτιλιακή πολιτική. 
Η ατζέντα αυτή διαμορφώθηκε σε παρασυναγωγή Τσιμπόγλου παρέα με τους ηγετίσκους της ΠΝΟ!! 
Ακολούθως συγκλήθηκε η Επιτροπή Αγώνα της ΠΝΟ (5/8/2014) υποτίθεται για να θέσει το πλαίσιο, τα 
αιτήματα και τις διεκδικήσεις που θα αναπτυχθούν στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου. Με έκπληξη στην 
συνεδρίαση αυτή διαπιστώθηκε από όλους όσους δεν ήταν μυημένοι στην παρασυναγωγή ότι η ατζέντα με 
τα θέματα είχε αποσταλεί από τις 30/7/2014 χωρίς να ερωτηθεί και να συνεδριάσει η Διοίκηση της ΠΝΟ!! 
Το προκλητικό αλλά και αποκαλυπτικό όλης αυτής της μεθοδευμένης υπόθεσης είναι ότι στις τεκμηριωμένες 
καταγγελίες της ΠΕΝΕΝ ανέλαβαν να απαντήσουν για λογαριασμό της ΠΝΟ τα Προεδρεία των Σωματείων 
ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ – Μάγειροι οι οποίοι για να δικαιολογήσουν τις άθλιες μεθοδεύσεις τους σε 
συνεργασία με τις δυνάμεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού ισχυρίζονται ότι τα θέματα 
αυτά συζητήθηκαν σε συνεδριάσεις στις 4/7, 11/7 και 30/7. Σχετική συζήτηση για όλα αυτά και πολλά ακόμη 
θέματα έγινε όχι μόνο στις παραπάνω συνεδριάσεις αλλά σε όλες από την τελευταία συνάντηση ΠΝΟ – ΥΝΑ 
(η οποία έγινε πριν 5 μήνες). Είναι ασύστολο ψεύδος όμως ότι σε κάποια από αυτές τις συσκέψεις 
καθορίστηκε ή συμφωνήθηκε η ατζέντα των θεμάτων για μια μελλοντική συνάντηση με τον ΥΝΑ.  Κατά 
συνέπεια οι εκπρόσωποι του χρεοκοπημένου μοντέλου του κομματικού συνδικαλισμού ψευδολογούν 
ασύστολα. Ταυτόχρονα με την στάση τους για πολλοστή φορά δηλώνουν την υποταγή τους στον εργοδοτικό 
και κυβερνητικό συνδικαλισμό και στους εφοπλιστές που υπηρετούν!!! 
Αυτή την ιδιότυπη συμμαχία και συμπόρευση την έχουμε καταγγείλει επανειλημμένα. Πρόσφατο κρούσμα 
είναι μεταξύ άλλων η άρνηση των ΠΝΟ –ΠΕΜΕΝ για συνδικαλιστική δράση και παρέμβαση στα πειρατικά 
ανασφάλιστα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία τύπου Αρκουμάνη στα οποία οργιάζει η μαύρη ανασφάλιστη εργασία (που ήταν 
πρόταση της ΠΕΝΕΝ). Σε αυτήν την περίπτωση ο Γ.Γ της ΠΕΜΕΝ απήντησε ότι το σωματείο τους δεν έχει 
ανέργους να πλαισιώσουν το κλιμάκιο για συνδικαλιστική δράση)!!! 
Είναι επίσης μόνιμη επωδός των ίδιων αυτών δυνάμεων σε κάθε πρόβλημα που ανακύπτει να επιλέγουν ως 
κοινή απάντηση τον χαρτοπόλεμο η οποία ως μέθοδος είναι αποδεδειγμένα ατελέσφορη στην μάχη ενάντια 
στα εφοπλιστικά συμφέροντα κα την πολιτική του ΥΝΑ. 
Τι συμβαίνει άραγε; Οι δυνάμεις του κομματικού συνδικαλισμού είναι σε μόνιμο λήθαργο ή οι διακοπές 
είναι διαρκείας; Ή μήπως συμβαίνει κάτι περισσότερο και για το οποίο θα αναφερθούμε εκτενώς σε επόμενη 
καταγγελία μας. Κατά τα λοιπά χρησιμοποιούν την σφραγίδα που οι ίδιοι δημιούργησαν και την ονόμασαν 
«Επιτροπή Ανέργων» ή χρησιμοποιούν τον Συνδυασμό τους στην ΠΕΝΕΝ ο οποίος έχει μετατραπεί σε 
καρικατούρα του πρώην «Αγωνιστικού Συνδυασμού Ναυτών» για να λασπολογούν και να επιτίθενται στην 
ΠΕΝΕΝ η οποία με συνέπεια και θέσεις αρχών αποκαλύπτει και ξεσκεπάζει την άθλια και επιζήμια τακτική 
τους.  



Το σκηνικό που σχεδίασαν, οργάνωσαν και θέλησαν να διεκπεραιώσουν όχι μόνο δεν τους βγήκε αλλά τους 
γύρισε μπούμερανγκ!! Αυτό διαπιστώνεται και από τους ίδιους που με την ανακοίνωση που εξέδωσαν – 
προφανώς σε συνεννόηση με την πλειοψηφία της ΠΝΟ – ομολογούν ότι ο ΥΝΑ τους άδειασε και μάλιστα 
επιθετικά τους ξεκαθάρισε «ότι δεν δέχομαι λογοκρισία στο τι λέω, ακόμη και στο τι λέω στην Βουλή». 
Συνεχίζοντας σχετικά με την Διεθνή Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας  τόνισε ότι «δεν έχει ενσωματωθεί το 
εθιμοτυπικό δίκαιο στην εθνική νομοθεσία» ενώ τους επισήμανε, δηλώνοντας τις προθέσεις της 
κυβέρνησης, ότι «θα σας συμφέρει να το κλείσουμε το ΝΑΤ»!!!! Αυτά είναι τα δικά τους λόγια!! 
Ας δούμε τι υποσχέθηκε ο ΥΝΑ σύμφωνα με το δελτίο τύπου που εξέδωσε στις 7/8/2014. «Οι 
μεταρρυθμίσεις  που επιχειρούνται στον χώρο της Ακτοπλοΐας και ευρύτερα του χώρου της Ναυτιλίας έχουν 
ως κεντρική κατεύθυνση την αύξηση των θέσεων εργασίας»!!! 
Κλείνοντας ο Υπουργός τους υπογράμμισε τα παρακάτω: «Σας καλώ να εντείνουμε τον διάλογο και την 
συνεργασία μας για την επίλυση των προβλημάτων που αφορούν την ομαλή λειτουργία της Ακτοπλοΐας»!!! 
«Όταν έχουμε – σημείωσε – κοινά προβλήματα να διαχειρισθούμε οφείλουμε να βρισκόμαστε στην ίδια 
πλευρά»!!!   
Είναι ντροπή και δημόσιος εξευτελισμός για το συνδικαλιστικό κίνημα να δέχεται και να ανέχεται να 
διασύρεται έτσι από τους διάφορους Βαρβιτσιώτηδες της κυβερνητικής συμμορίας που έχουν λεηλατήσει 
και καταστρέψει την χώρα, τον λαό, την κοινωνία και το Ναυτεργατικό μας κόσμο, να τους καλεί ως 
συνδικαλιστικό κίνημα να εντείνουν την συνεργασία τους γιατί είμαστε στην ίδια πλευρά!!! Και ο χειρότερος 
εργοδοτικός συνδικαλιστής θα αντιδρούσε, θα τον είχε καταγγείλει και θα είχε αποχωρήσει διασώζοντας 
τουλάχιστον τα προσχήματα.  
Όμως αντίθετα οι δυνάμεις του κυβερνητικού εργοδοτικού και κομματικού συνδικαλισμού ανέχθηκαν αυτή 
την άθλια και ποταπή συμπεριφορά  και ο Τσιμπόγλου απτόητος συνέχισε να αναζητά μαζί τους λύσεις για 
την ναυτική εκπαίδευση και ταυτόχρονα να καταγγέλλει την ΠΕΝΕΝ. 
Οι Ναυτεργάτες με βάση όλα τα παραπάνω όπως τα περιγράφουμε οφείλουν να βγάλουν τα δικά τους 
συμπεράσματα για το πού τους οδηγεί η πλειοψηφία της ΠΝΟ, συμπεριλαμβανομένου και του κομματικού 
συνδικαλισμού. 
Συνάδελφοι Ναυτεργάτες, 
Η ΠΕΝΕΝ δεν ήταν και δεν είναι από θέση αρχών κατά των επαφών και συναντήσεων με εκπροσώπους της 
κυβέρνησης – κάτι τέτοιο θα ήταν τυχοδιωκτισμός – όμως κάθε φορά πρέπει σε ένα διάλογο να συνεκτιμάται 
η συγκυρία, τα προβλήματα ή ο ρόλος και η στάση της κυβέρνησης και κυρίως πώς και πόσο βοηθάει ένας 
διάλογος στην ανάπτυξη της δράσης, της παρέμβασης και των αγώνων των συνδικάτων και των 
εργαζομένων. Διότι σε διαφορετική περίπτωση ένας διάλογος μπορεί να οδηγήσει σε λάθος εντυπώσεις και 
να εγκλωβίσει σε αυτήν την επικίνδυνη λογική (ότι με τον διάλογο είναι δυνατόν να λυθούν τα προβλήματα) 
και τις ίδιες τις εργαζόμενες μάζες. 
Η σημερινή κατάσταση στην χώρα μας, η δραματική θέση που έχουν περιέλθει από τις ασκούμενες 
κυβερνητικές – τροϊκανικές και εργοδοτικές πολιτικές οι εργαζόμενοι, επιβάλουν στα συνδικάτα να 
αφυπνιστούν, να χαράξουν στρατηγική συσπείρωσης, δράσης και αγώνων ενάντια στις βάρβαρες 
κυβερνητικές πολιτικές με στόχευση την ανατροπή αυτών των πολιτικών και την επαναφορά των 
δικαιωμάτων και των κατακτήσεών μας σε όλους τους τομείς. 
Εάν επικρατήσουν σε αυτές τις συνθήκες οι θέσεις του κομματικού, εργοδοτικού και κυβερνητικού 
συνδικαλισμού που ξεκινούν από διαφορετικές αφετηρίες αλλά έχουν την ίδια κοινή κατάληξη, τότε το 
συνδικαλιστικό κίνημα όχι μόνο θα συρρικνωθεί ή θα αποδυναμωθεί ακόμη περισσότερο αλλά 
αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να περιθωριοποιηθεί από τους ίδιους τους εργαζόμενους. 
Καλούμε όλους τους Ναυτεργάτες εν ενεργεία και συνταξιούχους να μην καλλιεργούν καμιά αυταπάτη, 
καμιά ψευδαίσθηση ότι είναι δυνατόν να βελτιωθεί ή να αλλάξει η κατάσταση και η ασκούμενη κυβερνητική 
πολιτική χωρίς την δική τους ενεργή δραστήρια και ουσιαστική συμμετοχή, χωρίς την ανάπτυξη των αγώνων, 
χωρίς την συντονισμένη πάλη τους. 
Σε μια τέτοια κατεύθυνση η ΠΕΝΕΝ βρίσκεται και θα παραμείνει στην πρωτοπορία των αγώνων, μακριά από 
κομματικά καπελώματα, μικροκομματικές αντιλήψεις και πρακτικές.  Κόντρα και ενάντια στο εργοδοτικό και 
κυβερνητικό συνδικαλισμό  που αποτελεί μια από τις βασικές αιτίες της σημερινής κατάστασης που 
επικρατεί στο συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας μας. 
 
Πειραιάς 8/8/2014 

Η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ 


