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Οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και τα λαϊκά στρώματα βιώνουν με τραγικό τρόπο την 
βαρβαρότητα της κυβερνητικής πολιτικής και της τρόϊκα (ΔΝΤ – Ε.Ε – Ε.Κ.Τ). 
Η καταστροφική πολιτική των μνημονίων έχει προκαλέσει πρωτοφανή εκρηκτική άνοδο 
της ανεργίας, επέκτεινε την φτωχοποίηση μεγάλου μέρους του πληθυσμού, οδήγησε και 
καθημερινά οδηγεί στην κοινωνική περιθωριοποίηση χιλιάδες ανθρώπους του μόχθου ενώ 
το μέλλον που διαγράφεται μπροστά μας είναι το ίδιο οδυνηρό παρά τα «στόρυ» που 
ξετυλίγει κάθε τόσο η κυβερνητική προπαγάνδα με ψεύτικες και απατηλές υποσχέσεις για 
δήθεν ανάπτυξη. 
Η κυβέρνηση, το μεγάλο κεφάλαιο και όλο το μνημονιακό μπλοκ βάζουν στην ατζέντα και 
προσπαθούν να φυτέψουν στην σκέψη μας τα υποτιθέμενα σενάρια που οδηγούν στην 
έξοδο από την κρίση εξασφαλίζοντας μια ακόμη περίοδο χάρητος ενώ αυτοί παράλληλα 
θα ολοκληρώνουν το καταστροφικό τους έργο σε βάρος των κοινωνικών δικαιωμάτων των 
εργαζομένων και του λαού. 
Η μαύρη κυβερνητική προπαγάνδα μαζί με το μιντιακό  κατεστημένο προσπαθούν να 
εγκλωβίσουν τον λαό και τους εργαζόμενους σε λογικές αναμονής και σενάρια προσμονής 
καλύτερων ημερών που έρχονται και ξανάρχονται, εμφανίζουν ανύπαρκτα σενάρια και 
σημάδια ανάκαμψης ενώ σε λίγο θα μιλούν για το «τέλος των μνημονίων» επενδύοντας 
στην αναβολή των εργατικών και λαϊκών αντιδράσεων αλλά και να αποσυμπιέσουν την 
λαϊκή πίεση και αντίδραση. 
Απέναντι σε αυτή την οργανωμένη – συντονισμένη επίθεση κυβέρνησης, τρόϊκα και 
μεγάλου κεφαλαίου, η πλειοψηφία του συνδικαλιστικού κινήματος και ιδιαίτερα οι 
ηγεσίες ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ – ΠΝΟ (ΠΑΣΚΕ – ΔΑΚΕ) αποδείχνεται όχι μόνο κατώτερη των 
κρίσιμων περιστάσεων, όχι μόνο είναι αρνητική στην οργάνωση της αντιπαράθεσης με τις 
παραπάνω δυνάμεις, όχι μόνο έδειξε πολιτική και συνδικαλιστική ανεπάρκεια αλλά στην 
ουσία έβαλε πλάτη στην αντιλαϊκή αντεργατική κυβερνητική πολιτική, ταυτίστηκε και 
ταυτίζεται με την επιχειρηματολογία των μνημονιακών δυνάμεων. 
Το βασικό σχέδιο της πλειοψηφίας σε ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ ήταν και είναι να μην συγκροτηθεί 
ένας δυναμικός αγωνιστικός κοινωνικός πόλος αντιπαράθεσης με την ασκούμενη 
καταστροφική πολιτική (κυβέρνησης και τρόϊκα) ικανός να συγκρουσθεί μαζί της και να 
νικήσει. 
Οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ πιστές στο δόγμα της κομματικής περιχαράκωσης περιορίστηκαν σε 
κινήσεις και ενέργειες που συσπειρώνουν τον στενό δικό τους πολιτικό χώρο και ούτε 
λόγος για την δημιουργία ενός ισχυρού συνδικαλιστικού κινήματος που θα σχεδιάσει και 
θα οργανώσει την αντεπίθεσή του στην βάρβαρη κυβερνητική πολιτική που ισοπεδώνει τα 
εργασιακά – κοινωνικά και ασφαλιστικά δικαιώματα της εργατικής τάξης και όλων των 
εργαζομένων. 



Τελευταία υπάρχουν απανωτά κρούσματα όπου οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ συμπλέουν με την 
επιχειρηματολογία του εργοδοτικού – κυβερνητικού συνδικαλισμού με αποτέλεσμα - αν 
και ξεκινούν από διαφορετική αφετηρία – να συναντιούνται στο ίδιο αποτέλεσμα της 
αδράνειας και της ακινησίας. 
Στον χώρο της Ναυτιλίας η επίθεση κυβέρνησης – ΥΝΑ – εφοπλιστών εντείνεται με την 
λήψη νέων μέτρων που ενισχύουν και διευρύνουν το καθεστώς της εφοπλιστικής 
ασυδοσίας. 
Η επίθεση αυτή προδικάζει νέα αντιναυτεργατικά μέτρα στα ασφαλιστικά μας ταμεία 
(ΝΑΤ – Επικουρικά -  Ταμεία Πρόνοιας) νέες μειώσεις των οργανικών συνθέσεων, ακόμη 
μεγαλύτερη μεγέθυνση της ανεργίας, παραπέρα υποβάθμιση των συνθηκών δουλειάς 
αλλά και των εργασιακών σχέσεων των Ναυτεργατών, η εκκρεμότητα με τα 
δεδουλευμένα παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις. 
Ήδη σε εφαρμογή του φιλοεφοπλιστικού νόμου 4150/2013 την 1/11/2013 υπήρξαν 
εκατοντάδες απολύσεις στον χώρο της Ακτοπλοΐας για το ξενοδοχειακό προσωπικό. Η 
Διοίκηση της ΠΝΟ περιορίστηκε για άλλη μια φορά σε παράσταση διαμαρτυρίας στους 
δύο Υπαρχηγούς του Λ.Σ που την άκουσαν με την δέουσα σοβαρότητα…… αλλά οι 
απολύσεις ήταν πραγματικότητα και πολλοί από τους απολυμένους δεν πήραν ούτε τα 
δεδουλευμένα……..  
Η 24ωρη απεργία δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελέσει μια ακόμη τουφεκιά στον 
αέρα ή να επικεντρωθεί μόνο στα αντιλαϊκά και αντεργατικά στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στο σχέδιο του κυβερνητικού προϋπολογισμού. 
Επιβάλλεται να υπάρξει ένας μακροχρόνιος πολιτικός – ιδεολογικός και οργανωτικός 
σχεδιασμός στα πλαίσια ενός αγωνιστικού διεκδικητικού σχεδίου με ποικιλόμορφες 
κλιμακούμενες και συντονισμένες δράσεις και κινητοποιήσεις με την αναγκαία ενίσχυση 
στον τομέα των κοινωνικών συμμαχιών. 
Οι δράσεις αυτές θα συνενώνονται σε μεγάλα και μαζικά αγωνιστικά ποτάμια που θα 
δημιουργούν το ενιαίο αγωνιστικό ρεύμα που θα αντιπαλεύει και θα διεκδικεί την 
ανατροπή των καταστροφικών μνημονιακών πολιτικών και της κυβέρνησης που τα 
υλοποιεί. 
Στην φαρέτρα των συνδικάτων πρέπει να είναι όλες οι δοκιμασμένες μορφές πάλης που 
κινητοποιούν και εξασφαλίζουν την συμμετοχή στην δράση και στους αγώνες των 
εργαζομένων. 
Η 24ωρη Γενική Πανελλαδική απεργία πρέπει να αποτελέσει το κομβικό σημείο για μια 
στροφή και ριζικό επαναπροσανατολισμό του συνδικαλιστικού κινήματος για μια άλλη 
πορεία σε ταξική κατεύθυνση που θα υπερασπίζεται τα συμφέροντα των εργαζομένων, 
που θα αμφισβητεί και θα αντιστρατεύεται την κυβερνητική πολιτική, το μεγάλο 
κεφάλαιο και την τρόϊκα, που θα παλεύει με συνέπεια την αντεργατική πολιτική και τα 
καταστροφικά μνημόνια της φτώχειας και της εξαθλίωσης. Σε αυτή την κατεύθυνση καλεί 
τους εργαζόμενους και όλον τον Ναυτεργατικό κόσμο η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ. 
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