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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Προσ: Όλουσ τουσ εν ενεργεία και ςυνταξιοφχουσ Ναυτεργάτεσ 

 
Συνάδελφοι, 
Βριςκόμαςτε ςτθν πιο κρίςιμθ περίοδο από τθν μεταπολίτευςθ και μετά όςον αφορά τον κίνδυνο που διατρζχει 
το ςφνολο των κατακτιςεϊν μασ που κερδικθκαν με ςκλθροφσ , δφςκολουσ και μακροχρόνιουσ αγϊνεσ. 
Η τρόικα και θ πιςτι ςε αυτιν κυβζρνθςθ του Γ. Ραπανδρζου ςτακερά ξθλϊνει και κατακρεουργεί κάκε 
κεκτθμζνο δικαίωμα των εργαηομζνων και των ςυνδικάτων ςτθν κοινωνικι αςφάλιςθ, ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ, 
ςτισ ΣΣΕ, ςτα βαρζα και ανκυγιεινά, καταδικάηει ολόκλθρθ τθν κοινωνία μασ ςτθν φτϊχεια. 
Βαςικά δθμόςια κοινωνικά αγακά ξεπουλιοφνται ςτουσ ιδιϊτεσ για να αυξιςουν τα κζρδθ τουσ, νζεσ περικοπζσ 
εξαγγζλλονται ςτα ειςοδιματα, ςτισ κοινωνικζσ δαπάνεσ ενϊ προωκοφνται πρόςκετα φορολογικά βάρθ 
εναντίον των φτωχϊν και ευρφτερα των λαϊκϊν ςτρωμάτων.  
Ραιδεία και υγεία εμπορευματοποιοφνται και υποβακμίηονται ακόμθ περιςςότερο. 
Μζςα ςε αυτό το δφςκολο τοπίο που περιγράφουμε πιο πάνω εξελίςςεται θ μεγαλφτερθ επίκεςθ που ζγινε ποτζ 
ςε βάροσ του Ναυτεργατικοφ μασ κόςμου από τθν ακολουκοφμενθ κυβερνθτικι ναυτιλιακι πολιτικι. Μια 
πολιτικι θ οποία ζχει ςτο ςτόχαςτρό τθσ τα δικαιϊματα και τισ κατακτιςεισ των Ναυτεργατϊν (διάλυςθ ΝΑΤ, 
Οίκου Ναφτθ, δραματικι μείωςθ ςυντάξεων, κφριασ και επικουρικισ, ειδικόσ τρόποσ φορολογίασ, κζςεισ 
εργαςίασ Ελλινων Ναυτεργατϊν, απελευκζρωςθ του καμποτάη, ουςιαςτικό πάγωμα των ΣΣΕ κ.α). 
Αυτι θ πολιτικι κυςιάηει τα δικαιϊματα και τα ςυμφζροντα των Ναυτεργατϊν ενϊ διατθρεί αλϊβθτο και άκικτο 
το κακεςτϊσ αςυδοςίασ για το εφοπλιςτικό κεφάλαιο, και όχι μόνο αυτό αλλά διαρκϊσ με μζτρα και πολιτικζσ 
το κωρακίηει για να ενιςχφςει τθν ανταγωνιςτικότθτα και τθν κερδοφορία του εφοπλιςμοφ. Ρρόκειται για μια 
ςκλθρι και ανάλγθτθ πολιτικι. 
Συνάδελφοι, 
θ ΡΕΝΕΝ είχε επανειλθμμζνα τονίςει ότι ςε αυτζσ τισ ςυνκικεσ που διαμορφϊνονται και ςτον χϊρο τθσ 
ναυτιλίασ είναι όςο ποτζ αναγκαία η ενότητα, η ςυςπείρωςη, η κινητοποίηςη, ο αγωνιςτικόσ 
προςανατολιςμόσ όλων των εν ενεργεία και ςυνταξιοφχων Ναυτεργατϊν ζτςι ϊςτε να αντιμετωπίςουμε 
αποτελεςματικά τθν ενορχθςτρωμζνθ και καλά ςυντονιςμζνθ επίκεςθ των εφοπλιςτϊν και τθσ κυβζρνθςθσ. 
Δυςτυχϊσ από τθν μια θ γνωςτι πλειοψθφία τθσ ΡΝΟ με επικεφαλισ τον Γ.Γ Γιάννθ Χαλά επζλεξε για άλλθ μια 
φορά τον ςυμβιβαςμό, τθν άτακτθ υποχϊρθςθ και τελικά τθν υποταγι ςτα κυβερνθτικά κελεφςματα αλλά και 
ςτισ εφοπλιςτικζσ παραινζςεισ. Δεν είχαμε καμιά αμφιβολία για τθν ςτάςθ, τθν τακτικι και τισ τελικζσ επιλογζσ 
τθσ πλειοψθφίασ τθσ ΡΝΟ. Για άλλθ μια φορά (πόςεσ άραγε ωσ τϊρα) βαςίςτθκε ςε ψευτοχποςχζςεισ χωρίσ 
κανζνα αντίκριςμα ξζροντασ και  γνωρίηοντασ ότι θ κυβζρνθςθ αγωνιοφςε να αγοράςει χρόνο για να περάςει θ 
καλοκαιρινι περίοδοσ χωρίσ τθν εκδιλωςθ αγωνιςτικϊν και απεργιακϊν κινθτοποιιςεων. 
Στην ουςία ςε κανζνα από τα επίμαχα ςημεία του άρθρου 44 δεν απάντηςε θετικά η κυβζρνηςη και ο 
αρμόδιοσ Υπουργόσ κ.  Χάρησ Παμποφκησ. 
Τϊρα πωσ μπορεί να υπάρχουν «εκπρόςωποι Ναυτεργατϊν» οι οποίοι ικανοποιοφνται με το πάγωμα του νόμου 
3075/2002 και με το γεγονόσ ότι όλεσ οι ςυντάξεισ κα διολιςκιςουν πολφ κάτω του 70% τα επόμενα χρόνια, 
είναι άξιο απορίασ και όχι μόνο….. 
Πμωσ ευκφνθ ζχουν και οι εκπρόςωποι του κομματικοφ ςυνδικαλιςμοφ (Διοικιςεισ ΡΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ) οι 
οποίοι ξεχνϊντασ και διαγράφοντασ προθγοφμενεσ κζςεισ και απόψεισ τουσ προςιλκαν ςε ζναν ςτημζνο 
διάλογο ο οποίοσ ήταν προςχηματικόσ και εξυπηρετοφςε τουσ επικοινωνιακοφσ ςτόχουσ τησ κυβζρνηςησ. Με 
την ςυμμετοχή τουσ αυτή ςυνζβαλαν για άλλη μια φορά να δημιουργηθοφν ςυγχφςεισ και αυταπάτεσ ενϊ 
ςτρογγυλοκάκιςαν ςε διάλογο και με τουσ εφοπλιςτζσ τθσ Ακτοπλοΐασ οι οποίοι διλωςαν τθν ςυμπαράςταςι 
τουσ ςτουσ Ναυτεργάτεσ….. ενϊ τθν προθγοφμενθ ηθτοφςαν τθν κατάργθςι τουσ….. 



Εκτόσ αν πίςτευαν ότι με τον κοινωνικό διάλογο κα ζπεικαν τθν κυβζρνθςθ και τουσ εφοπλιςτζσ για το δίκαιο 
των αιτθμάτων τουσ. Πμωσ προθγοφμενα οι ίδιοι αυτοί ςυνδικαλιςτζσ είχαν δϊςει χζρι βοθκείασ ςτισ δυνάμεισ 
του εργοδοτικοφ και κυβερνθτικοφ ςυνδικαλιςμοφ αφοφ από κοινοφ και ομόφωνα μεταξφ τουσ είχαν 
αποφαςίςει να ςταματήςουν μια επιτυχημζνη απεργία η οποία εξελίχθηκε ςτο λιμάνι του Πειραιά 28 – 30 
Ιοφνη 2011. 
Από τθν λιξθ αυτισ τθσ απεργίασ βομβάρδιηαν κακθμερινά μζςω του κομματικοφ και παραταξιακοφ τουσ τφπου 
και άλλων φιλικϊν ΜΜΕ ότι οργανϊνονται, προετοιμάηονται για τθν απεργία του 3ου δεκαιμερου του Ιοφλθ. 
Είναι δεκάδεσ τα δθμοςιεφματα ςχετικά με αυτό. Ρροφανϊσ πίςτευαν ότι θ θγεςία και θ πλειοψθφία τθσ ΡΝΟ 
κα τθροφςε (όπωσ ςυνεπισ είναι πάντα….) τθν απόφαςι τθσ(!!) ι εκτόσ αν μασ ενοχλοφςε θ κινθτοποίθςθ των 
ιδιοκτθτϊν των ταξί….. 
Η ςυνζχεια είναι γνωςτι, ζνα δελτίο τφπου και ξεμπερδζψαμε με όλουσ και όλα….. εξάλλου ο Σεπτζμβρθσ είναι 
κοντά….. ο διάλογοσ  με τον κ. Ραμποφκθ κα ςυνεχιςκεί, αυτι τθν φορά κάτι κετικό μπορεί να βγει…… 
Συνάδελφοι,  
θ ςτάςθ και θ τακτικι τθσ ΡΕΝΕΝ ιταν ςαφισ, ξεκάκαρθ και αποφαςιςτικι  και ςυνδιαμορφϊκθκε ςε ςτενι 
επικοινωνία με τον κλάδο και όλουσ τουσ Ναυτεργάτεσ. 
Η απεργία ςτισ 30/6/2011 όχι μόνο δεν ζπρεπε να ςταματήςει όπωσ αποφάςιςαν από κοινοφ οι δυνάμεισ του 
κομματικοφ και εργοδοτικοφ ςυνδικαλιςμοφ αλλά αντίθετα ζπρεπε να επεκταθεί ςε όλη την Ελλάδα και ςε 
όλεσ τισ κατηγορίεσ πλοίων. 
Αν θ κυβζρνθςθ είχε καλζσ προκζςεισ – όπωσ διατείνονται οριςμζνοι ςτθν ΡΝΟ – πριν δθμιουργιςει και 
διαμορφϊςει τετελεςμζνα ςε βάροσ μασ όπωσ ζγινε με τθν ψιφιςθ του μεςοπρόκεςμου και του εφαρμοςτικοφ 
νόμου, κα μποροφςε να καλζςει τθν Διοίκθςθ τθσ Ομοςπονδίασ και να τθν ενθμερϊςει ςχετικά. 
Διάλογοσ με τουσ όρουσ τησ κυβζρνηςησ και αφοφ προηγοφμενα είναι ςε ιςχφ η πολιτική επιςτράτευςη από 
την μια και από την άλλη ζχεισ υποςτείλει την ςημαία του αγϊνα ςταματϊντασ αδικαιολόγητα και 
αναιτιολόγητα μια πετυχημζνη απεργία, το αποτζλεςμα είναι πλζον προδιαγεγραμμζνο….. 
Σχετικά με όςα αποδίδει ο κομματικόσ ςυνδικαλιςμόσ για τθν 24ωρθ ςυμμετοχι μασ ςτθν απεργία τθσ ΓΣΕΕ ςτισ 
29/6/2011, τθν απάντθςθ τθν δίνουμε ςτθν Ανακοίνωςι μασ ςτισ 25/6/2011. Κωλοτοφμπα του χειρίςτου είδουσ 
ζκαναν οι δυνάμεισ του κομματικοφ ςυνδικαλιςμοφ που ςτθν ΡΝΟ και ςτο Ε.Κ.Ρειραιά ψήφιςαν 48ωρη 
Πανελλαδική απεργία και τελικά ζκαναν μόνο ςτο λιμάνι του Πειραιά που είναι αμφίβολο εάν τισ δυο μζρεσ 
ήταν το 5% των πλοίων τησ επιβατηγοφ ναυτιλίασ. Εάν πιςτεφουν με τα άκλια ψζματα και τουσ γελοίουσ 
αντιπεριςπαςμοφσ κα πείςουν κανζναν, απατοφνται οικτρά. 
Σε αυτζσ τισ ςυνκικεσ τονίηουμε για άλλθ μια φορά ότι χρειάηεται θ πιο πλατιά ενότθτα του Ναυτεργατικοφ μασ 
κόςμου για να αντιμετωπιςκεί αποτελεςματικά θ επίκεςθ εναντίον των δικαιωμάτων μασ. 
Σε αυτιν τθν κατεφκυνςθ ςτο τζλοσ Αυγοφςτου (ζτςι ζχει ςυμφωνιςει θ πλειοψθφία τθσ ΡΝΟ) επιβάλλεται να 
οργανωκεί μια πλατιά ςφςκεψθ ςτθν  οποία κα ςυμμετζχουν τόςο τα Σωματεία τθσ δφναμθσ τθσ ΡΝΟ όςο και 
όλα τα Συνταξιουχικά Ναυτεργατικά Σωματεία. Αντικείμενο τθσ ςφςκεψθσ πρζπει να είναι η δημιουργία ενόσ 
κοινοφ μετϊπου για την από κοινοφ οργάνωςη αγωνιςτικϊν και απεργιακϊν κινητοποιήςεων με βαςικό 
διεκδικθτικό πλαίςιο τα καταγεγραμμζνα αιτιματα που αφοροφν τισ κζςεισ για τθν κοινωνικι αςφάλιςθ (ΝΑΤ – 
Οίκο Ναφτθ, Άρκρο 44, ΚΕΑΝ, Ταμεία Ρρονοίασ, κλπ.), εξαςφάλιςθ των κζςεων εργαςίασ και τθν αντιμετϊπιςθ 
τθσ ανεργίασ και ότι άλλο προςτεκεί από τουσ ςυμμετζχοντεσ. Ξζρουμε εκ των προτζρων ότι οι δυνάμεισ του 
κομματικοφ ςυνδικαλιςμοφ πικανότατα κα απορρίψουν τθν πρόταςι μασ διότι ότι δεν ελζγχουν το 
υπονομεφουν και το πετροβολοφν…….. 
Ράγια κζςθ τθσ ΡΕΝΕΝ είναι ότι βαςικόσ ςτόχοσ ςτισ κινθτοποιιςεισ πρζπει να είναι θ μαηικι ςυμμετοχι και 
ςυμβολι όλων των Ναυτεργατϊν εν ενεργεία και ςυνταξιοφχων ςτουσ αγϊνεσ, ιδιαίτερα οι ςυνταξιοφχοι που 
αποτελοφν μια τεράςτια δφναμθ θ οποία πρζπει να αξιοποιθκεί ςτο ζπακρο ςτον προγραμματιςμό των αγϊνων. 
Αναλυτικά κα κατακζςουμε τισ κζςεισ και προτάςεισ μασ ςτα όποια όργανα ςυνζλκουν για τον ςκοπό αυτό το 
επόμενο διάςτθμα. 
 
Ρειραιάσ 26/7/2011 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΝΕΝ 
       


