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υνάδελφοι Ναυτεργάτεσ όλων των κλάδων, 
Η Διοίκθςθ τθσ ΠΕΝΕΝ χαιρετίηει τον 8ιμερο αγϊνα που δόκθκε με επιτυχία ςε όλα τα 
λιμάνια τθσ χϊρασ ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ πλοίων ςε Πανελλινια κλίμακα. 
Είναι ςθμαντικό και καταγράφεται ςτο ενεργθτικό των Ναυτεργατϊν το γεγονόσ ότι αυτόσ ο 
πετυχθμζνοσ αγϊνασ διεξιχκθκε ςε κακεςτϊσ πολιτικισ επιςτράτευςθσ για τθν μεγάλθ 
πλειοψθφία των πλθρωμάτων. 
Σαυτόχρονα κζλουμε να υπογραμμίςουμε τον υπονομευτικό ρόλο που ζπαιξαν από τθν 
αρχι ζωσ το τζλοσ τθσ απεργίασ οι εφοπλιςτζσ και οι Ναυτιλιακζσ εταιρίεσ οι οποίοι 
ξεκίνθςαν από τθν περικοπι των θμερομιςκίων και κλιμακϊκθκε ο άκλιοσ ρόλοσ τουσ με 
τθν διακοπι φαγθτοφ, παροχισ ρεφματοσ ςε διάφορα καράβια και με απροκάλυπτεσ 
απειλζσ και εκβιαςμοφσ για τθν ίδια τθν δουλειά… 
τθν Κριτθ οι «γνωςτοί άγνωςτοι» που ςτθρίηονται από το κυβερνϊν κόμμα και άλλουσ 
παραγοντίςκουσ ζςτθςαν μθχανιςμό και κινθτοποιικθκαν για άλλθ μια φορά υπθρετϊντασ 
το δόγμα του κοινωνικοφ αυτοματιςμοφ, για να οργανϊςουν κόςμο ενάντια ςτθν απεργία 
απειλϊντασ ότι κα βάλουν φωτιά ςτουσ κάβουσ ςτα καράβια και απειλϊντασ ξεδιάντροπα 
ακόμθ και τθν ςωματικι ακεραιότθτα των Ναυτεργατϊν που απεργοφςαν. 
τθν ίδια υπονομευτικι κατεφκυνςθ ιταν και οι αποκαλοφμενεσ ψθφοφορίεσ που 
επζβαλαν με πιζςεισ και εκβιαςμοφσ οριςμζνεσ εταιρίεσ επιδιϊκοντασ να καταργιςουν τον 
ρόλο των ςυνδικάτων και να φζρουν ςε αντίκεςθ τα πλθρϊματα με τα ίδια τουσ τα 
ωματεία. Η προςπάκειά τουσ αυτι απζτυχε παταγωδϊσ.  
Οι κινιςεισ αυτζσ αξιοποιικθκαν από τα ΜΜΕ που κατά κανόνα ςε κάκε μεγάλθ απεργία 
λειτουργοφν υπονομευτικά και αποπροςανατολιςτικά επιδιϊκοντασ να φκείρουν κάκε 
οργανωμζνο αγϊνα των εργαηομζνων και να ςτρζψουν τθν κοινι γνϊμθ ενάντια ςτουσ 
απεργοφσ. 
τθν ίδια προβοκατόρικθ κατεφκυνςθ ιταν και θ κίνθςθ δφο εταιριϊν (Hellenic Seaways και 
ΝΕΛ) να οργανϊςουν και να κατευκφνουν τα πλθρϊματα των πλοίων ενάντια ςτα 
ωματεία. Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ θ «βρϊμικθ» αυτι επιχείρθςθ ζγινε μποφμεραγκ 
εναντίον των εμπνευςτϊν  που ςχεδίαςαν αυτιν τθν άκλια κίνθςθ. Σο ίδιο άκλια ιταν και θ 
ενζργεια τθσ ΝΕΛ να «επιςτρατεφςει» οργανωμζνουσ μιςκωτοφσ τραμποφκουσ για να 
ςπάςουν τθν απεργία ςτο πλοίο ΚΟΛΟΟ. Όλεσ αυτζσ οι κινιςεισ είχαν τθν ςτιριξθ και 
του κυβερνθτικοφ μθχανιςμοφ ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ όπωσ ςτο Λαφριο, το Πζραμα, 
ςτθν Μυτιλινθ οι εκεί τοπικζσ λιμενικζσ αρχζσ πρωτοςτάτθςαν και ςυνζβαλαν ςτθν όξυνςθ 
και ςτθν αντιπαράκεςθ επιβατϊν με τα κλιμάκια που είχαν οριςκεί υπεφκυνα από τθν 
Ομοςπονδία και τα ωματεία. 
Η πετυχθμζνθ κατά γενικι ομολογία απεργία ζρχεται να προςτεκεί ωσ παρακατακικθ 
του Ναυτεργατικοφ κινιματοσ θ οποία είχε τθν δικι τθσ ςυμβολι ςτθν αναχαίτιςθ τθσ 
επίκεςθσ τρόικασ, κυβζρνθςθσ, εφοπλιςτών ςε βάροσ τθσ εργατικισ τάξθσ και των 
Ναυτεργατών. 
Η ΠΕΝΕΝ ςυνζβαλε με όλεσ τισ δυνάμεισ τθσ ςτθν ςτιριξθ, ςτθν οργάνωςθ, ςτθν 
πλαιςίωςθ και ςτθν επιτυχι διεξαγωγι του απεργιακοφ αγώνα. Η ΠΕΝΕΝ διζκεςε ςτθν 
απεργιακι κινθτοποίθςθ το πιο πολυπλθκζσ κλιμάκιο, τόςο ςτο λεκανοπζδιο τθσ Αττικισ 
όςο και ςτα επαρχιακά λιμάνια. Ουςιαςτικι ςυμβολι, κάτω από τισ παραπάνω δφςκολεσ 
ςυνκικεσ, είχαμε και ςτθν προβολι του αγϊνα μασ μζςα από τα ΜΜΕ. ε οριςμζνεσ 
περιπτϊςεισ ςε διάφορα λιμάνια υπιρχαν μόνο αντιπρόςωποι τθσ ΠΕΝΕΝ, ενϊ θ 



περιφροφρθςθ τθσ απεργίασ από πλευράσ  ΠΕΝΕΝ ιταν ςε 24ωρθ βάςθ. Η παραπάνω 
αναφορά τονίηει και επιβεβαιϊνει για άλλθ μια φορά τον ςθμαντικό και αναντικατάςτατο 
ρόλο τθσ ΠΕΝΕΝ και του κλάδου μασ ςε κάκε μικρό και μεγάλο αγϊνα για τα ςυμφζροντα 
των Ναυτεργατϊν. 
Η ΠΕΝΕΝ ιταν κατθγορθματικά αντίκετθ ςτθν μθ ςυνζχιςθ τθσ απεργίασ πιςτεφοντασ ότι 
υπάρχουν όλα τα εχζγγυα και οι προχποκζςεισ να ςυνεχιςτεί με επιτυχία θ απεργία με 
κλιμάκωςθ νζασ 48ωρθσ απεργίασ ςτισ 25/10/2011. 
Δυςτυχϊσ θ πλειοψθφία και θ θγεςία τθσ ΠΝΟ για άλλθ μια φορά ζδειξε και απζδειξε ότι 
όχι μόνο είναι ανίκανθ και ανιμπορθ να ςχεδιάςει, να οργανϊςει και να κακοδθγιςει τον 
αγϊνα του Ναυτεργατικοφ μασ κόςμου αλλά δεν κζλει να εναρμονιςκεί με τθν βοφλθςθ και 
τθν αγωνιςτικι κζλθςθ των πλθρωμάτων. 
Σαυτόχρονα απζδειξε ότι είναι δζςμια μιασ αδιζξοδθσ και καταςτροφικισ τακτικισ που 
υποβακμίηει και περικωριοποιεί τον ρόλο των Ναυτεργατών, προτάςςει τον κοινωνικό 
διάλογο και τθν ταξικι ςυνεργαςία που θ ίδια θ ηωι απζδειξε ότι είναι επιηιμια για τα 
πραγματικά ςυμφζροντα των Ναυτεργατών. 
Η κυβερνθτικι πολιτικι γενικότερα δζχκθκε ιςχυρό ράπιςμα από τθν πρωτόγνωρθ 
ςυμμετοχι των εργαηομζνων ςτθν 48ωρθ απεργία ΓΕΕ – ΑΔΕΔΤ ςτισ 19-20 Οκτϊβρθ αλλά 
και ςτισ ςυγκεντρϊςεισ που ζγιναν ςε όλθ τθν Ελλάδα. 
τον χϊρο τθσ Ναυτιλίασ ςφςςωμοι οι Ναυτεργάτεσ εν ενεργεία και ςυνταξιοφχοι 
διατράνωςαν για άλλθ μια φορά, τόςο με τθν πολυιμερθ απεργία όςο και με τθν 
ςυγκζντρωςι τουσ ςτισ 22 Οκτϊβρθ τθν πλιρθ και κακολικι αντίκεςι τουσ ςτθν αςκοφμενθ 
κυβερνθτικι ναυτιλιακι πολιτικι.  
Είπαν μαηικά Όχι ςτισ περικοπζσ των ςυντάξεων, του ΚΕΑΝ και των εφ’ άπαξ. 
Βροντοφϊναξαν όχι ςτθν διάλυςθ και τθν ενοποίθςθ του ΝΑΣ, του Οίκου Ναφτθ, του 
ΕΛΟΕΝ και των υπόλοιπων ταμείων μασ, διεκδίκθςαν άμεςεσ λφςεισ για τθν ανεργία και μια 
ςειρά ακόμθ δίκαια αιτιματά μασ. 
Απαίτθςαν να ανακλθκοφν  εδώ και τώρα τα βάρβαρα και αντικοινωνικά μζτρα που 
ιςοπεδώνουν τισ ςυντάξεισ και τισ υπόλοιπεσ κοινωνικζσ μασ παροχζσ. 
Μετά τθν απόρριψθ τθσ πρόταςθσ μασ για ςυνζχιςθ τθσ απεργίασ διατυπϊςαμε τθν 
πρόταςθ ωσ ΠΕΝΕΝ να ςυνεχιςκεί ο αγϊνασ ςε όλεσ τισ εταιρίεσ που δεν ζχουν καταβάλει 
τουσ δεδουλευμζνουσ μιςκοφσ και δεν εφαρμόηουν τθν Ε για το 2010 – 2011. Η κζςθ τθσ 
ΠΕΝΕΝ ζγινε ομόφωνα αποδεκτι δίνοντασ ςυνζχεια ςτθν ςυνδικαλιςτικι μασ δράςθ και 
αναγκάηοντασ τθν μια μετά τθν άλλθ τισ εταιρίεσ να αποδεχτοφν τθν αναγνϊριςθ και τθν 
εφαρμογι τθσ Ε. Δεν τρζφουμε ψευδαιςκιςεισ, θ αναγνϊριςθ τθσ Ε είναι ζνα 
ςθμαντικό βιμα αλλά ζωσ να φκάςουμε ςτθν εφαρμογι τθσ χρειάηεται ακόμθ μεγαλφτερθ 
ζνταςθ των προςπακειϊν μασ. 

 
ΟΙ ΚΤΒΕΡΝΗΣΙΚΕ ΤΠΟΧΕΕΙ ΚΑΙ Η ΘΕΗ ΣΗ ΠΕΝΕΝ 

 
υνάδελφοι, 
τθν διάρκεια τθσ 5θσ μζρασ τθσ απεργίασ πραγματοποιικθκε ςυνάντθςθ μεταξφ τθσ 
Διοίκθςθσ τθσ ΠΝΟ και του αρμόδιου Τπουργοφ κ. Μ. Χρυςοχοΐδθ. Επίςθμα εκείνο που 
προζκυψε από αυτι τθν ςυνάντθςθ είναι το Δελτίο Σφπου που ζδωςε ςτθν δθμοςιότθτα ο 
ίδιοσ ο Τπουργόσ και αποτελείται από 4 ςθμεία: 
Α) Σθν διατιρθςθ τθσ αυτοτζλειασ του ΝΑΣ υπό τθν εποπτεία πλζον του Τπουργοφ 
Εργαςίασ. 
Β) Σθν βζλτιςτθ λφςθ για το κζμα των ςυντάξεων του ΝΑΣ (ςτθν ςυνάντθςθ διλωςε ότι τα 
50 εκατομμφρια μείωςθσ τθσ κρατικισ επιχοριγθςθσ προσ το ΝΑΣ «δεν κα επιβαρφνουν τισ 
ςυντάξεισ του ΝΑΣ για το 2011» ενϊ για το 2012 δεν ζκανε καμία αναφορά) 
Γ) Σον εκςυγχρονιςμό του ΕΛΟΕΝ (θ κυβζρνθςθ εποφκαλμιά να βάλει χζρι ςτο μοναδικό 
Σαμείο μασ που ζχει αποκεματικό πάνω από 30 εκατομμφρια ευρϊ). 



Δ) Σθν ενίςχυςθ του ΓΕΝΕ με κεφάλαια τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΚΣ) ζτςι ϊςτε να 
βελτιωκεί το επίδομα για τουσ ανζργουσ Ναυτικοφσ…… 
Θζλουμε να επιςθμάνουμε ότι θ μθ εφαρμογι του νόμου 3986/2011 άρκρο 44 που 
προβλζπει κοινι Τπουργικι απόφαςθ για τθν μείωςθ των ςυντάξεων ςθμαίνει κατάργθςθ ι 
πάγωμα τθσ ςχετικισ διάταξθσ. Σο ίδιο ιςχφει για τθν διατιρθςθ τθσ αυτοτζλειασ του ΝΑΣ 
για τθν οποία δεν ζχει ωσ τϊρα κατατεκεί ςχετικι τροπολογία για τθν κατάργθςθ του 
άρκρου 27 παράγραφοσ 1 του νόμου 3863/2010. Οι παραπάνω υποςχζςεισ όπωσ γίνεται 
αντιλθπτό δεν ςυνιςτοφν ουςιαςτικι λφςθ ςτα δίκαια και ώριμα αιτιματά μασ. 
Από τθν άλλθ πρζπει το ςυνδικαλιςτικό κίνθμα να αξιοποιιςει ςτθν τακτικι του τθν 
όποια δζςμευςθ ζχει δώςει θ κυβζρνθςθ και να απαιτιςει τθν υλοποίθςι τθσ αφοφ 
ακόμθ και αυτζσ οι υποςχζςεισ είναι καρπόσ και αποτζλεςμα του αγώνα των 
Ναυτεργατών. 
ε καμιά περίπτωςθ όμωσ δεν πρζπει να καλλιεργοφνται αυταπάτεσ που εγκλωβίηουν τουσ 
Ναυτεργάτεσ ςτθν αναμονι, ςτθν πακθτικότθτα, και ςτθν αδράνεια. Αντίκετα επιβάλλεται 
εγριγορςθ, επαγρφπνθςθ, ετοιμότθτα για νζουσ ακόμθ πιο μαηικοφσ και ενωτικοφσ αγϊνεσ 
που είναι όροσ και προχπόκεςθ για να ζχουν αποτελεςματικότθτα. 
Η ενότθτα, οι αγϊνεσ μασ μζςα από τθν διαφορετικότθτα, για τθν οποία παλεφει θ ΠΕΝΕΝ 
ςθμαίνει κοινι δράςθ και αγϊνασ για τθν διεκδίκθςθ κοινϊν ςτόχων μζςα από μια 
ςυμφωνθμζνθ τακτικι που δεν κα μασ «τςουβαλιάηει» όλουσ μαηί και κα φαίνεται θ 
διαφορετικότθτα ςτθν προςζγγιςθ, ςτθν αντίλθψθ και ςτο περιεχόμενο των διαφορετικϊν 
ςτρατθγικϊν που υπάρχουν γενικά ςτο ςυνδικαλιςτικό κίνθμα και ςτο ναυτεργατικό ειδικά. 
 
 υνάδελφοι, 
Μπροςτά ςε αυτι τθν πρωτόγνωρθ βαρβαρότθτα που εκδθλϊνεται και εκφράηεται από τθν 
κυβερνθτικι πολιτικι και τισ εντολζσ τθσ τρόικασ ενάντια ςτα δικαιϊματα και τισ 
κατακτιςεισ μασ, πρζπει οι εργαηόμενοι, το ςυνδικαλιςτικό κίνθμα και ευρφτερα το λαϊκό 
μαηικό κίνθμα να αντιτάξει ζνα κοινό μζτωπο που κα αμφιςβθτεί και κα αντιπαλεφει τισ 
μνθμονιακζσ πολιτικζσ και οποιαδιποτε παρόμοια πολιτικι απ’ όπου και αν  εκπορεφεται 
και θ οποία ακυρϊνει και καταργεί τα δικαιϊματα των εργαηομζνων που κερδικθκαν με 
αγϊνεσ και κυςίεσ δεκαετιϊν. 
Σο νζο πολιτικό ςκθνικό που διαμορφϊνεται ςτθν χϊρα μασ ςε ςυνδυαςμό με τισ 
ςτρατθγικζσ επιλογζσ τθσ Σρόικασ και των ιςχυρϊν τθσ Δφςθσ είναι θλίου φαεινότερο ότι θ 
ςκλθρι και βάρβαρθ αντικοινωνικι και αντεργατικι πολιτικι κα ςυνεχιςκεί και το 
επόμενο διάςτθμα. 
Οι εργαηόμενοι και μζςα ςε αυτοφσ και οι Ναυτεργάτεσ πρζπει να είναι ςε ετοιμότθτα να 
ςυνεχίςουν και να κλιμακϊςουν τον αγϊνα μαηί με τθν υπόλοιπθ εργατικι τάξθ και 
ευρφτερα τα λαϊκά ςτρϊματα τθσ χϊρασ μασ. 
 
Πειραιάσ 8/11/2011 
 

Με ςυναδελφικοφσ χαιρετιςμοφσ 
Η Διοίκθςθ τθσ ΠΕΝΕΝ 

 


