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Συνάδελφοι όλων των κλάδων, 
Τα τελευταία 2,5 χρόνια βιώνουμε την πιο βάρβαρη ανατροπή των εργασιακών, μισθολογικών, ασφαλιστικών, 
κοινωνικών και δημοκρατικών κατακτήσεων και δικαιωμάτων μας. 
Κυβέρνηση και Τρόικα προετοιμάζουν το νέο σφαγιαστικό πακέτο περικοπών των 11,7 δις ευρώ. 
Στα πλαίσια αυτά τις επόμενες ημέρες θα κατατεθούν στην Βουλή τα νέα μέτρα τα οποία και θα είναι: 

 Νέα μεγάλη μείωση μισθών και συντάξεων 

 Κατάργηση και μείωση κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων (ΕΚΑΣ, οικογενειακά, αναπηρικά, 
πολυτεκνικά κ.λπ) 

 Κατάργηση και συγχώνευση εκατοντάδων δημόσιων οργανισμών 

 Εφεδρεία και απολύσεις εργαζομένων στον δημόσιο τομέα μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός 150.000 
αποχωρήσεων έως το 2015 

 Κατάργηση και κλείσιμο νοσοκομείων, σχολείων και παιδικών σταθμών 

 Δραστικές μειώσεις στις δαπάνες για Παιδεία, Υγεία, Περίθαλψη 
Ταυτόχρονα οι πρόσφατες «διαρροές» από πλευράς κυβέρνησης και τρόικας σηματοδοτούν την νέα επίθεση 
που από κοινού ετοιμάζουν για νέα αντεργατικά μέτρα όπως: Μεγαλύτερη ευελιξία να προσλαμβάνουν, να 
απασχολούν, να απολύουν τους εργαζόμενους όπως και όποτε τους βολεύει. Μέτρα που αυξάνουν δραματικά 
την εκμετάλλευση, διευρύνουν την ελαστική εργασία, καταργούν το 5μερο, το 8ωρο, γενικεύουν την εκ 
περιτροπής εργασία με δραστική μείωση των μισθών, κατάργηση των αποζημιώσεων για τις απολύσεις. 
Η ανεργία έσπασε στην χώρα μας όλα τα μεταπολεμικά ρεκόρ, ήδη έχει φτάσει το 24,5% και προβλέπεται να 
αγγίξει έως το τέλος του χρόνου το εφιαλτικό 28 – 30%. 
Τέλος ο δημόσιος και κοινωνικός πλούτος ξεπουλιέται αντί «πινακίου φακής». Η εκποίηση μεγάλων δημόσιων 
επιχειρήσεων και υποδομών στρατηγικής και κοινωνικής σημασίας αποτελεί εθνικό έγκλημα και υπονομεύει το 
παρόν και το μέλλον της χώρας μας. 
Μπροστά σε αυτά τα τραγικά αδιέξοδα που δημιουργεί η πολιτική κυβέρνησης και τρόικας για την χώρα, τον 
λαό και τους εργαζομένους πρέπει και επιβάλλεται να εκφρασθεί η μέγιστη ενότητα, συσπείρωση και 
αντίσταση των συνδικάτων. 
Η αντίσταση των εργαζομένων σε αυτή την καταστροφική πολιτική και η αγωνιστική κινητοποίησή τους μαζί με 
την ενεργοποίηση της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας είναι ο μοναδικός δρόμος για να εμποδίσουμε τις 
δυνάμεις που υπηρετούν το σάπιο αυτό σύστημα (πολιτικές και κοινωνικές) να γκρεμίσουν και να ισοπεδώσουν 
τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις που κερδήθηκαν με αγώνες, θυσίες και αίμα πολλών δεκαετιών. 
Για την κατάσταση που βρίσκεται το συνδικαλιστικό και εργατικό κίνημα, για τον βαθμό αντίδρασης και 
αντίστασης που εκφράσθηκε και εκφράζεται σε αυτή την βάρβαρη πολιτική ευθύνες έχουν οι δυνάμεις που 
είναι υποταγμένες στο μεγάλο κεφάλαιο και στην αντιλαϊκή και αντεργατική πολιτική (ΠΑΣΚΕ – ΔΑΚΕ) και οι 
οποίες παίζουν κυρίαρχο ρόλο στην ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ και στην πλειοψηφία των ανώτερων συνδικαλιστικών 
οργανώσεων. 
Η αδιέξοδη και επιζήμια τακτική του κοινωνικού διαλόγου της στήριξης της αντιλαϊκής πολιτικής από τις 
δυνάμεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, ο συμβιβασμός, η υποταγή, η ταξική συνεργασία 



δημιούργησαν και δημιουργούν τεράστια προβλήματα έλλειψης εμπιστοσύνης των εργαζομένων, 
απομάκρυνσης από την ζωή και δράση των συνδικάτων. 
Ευθύνες έχουν όμως και οι δυνάμεις που πιστεύουν στο δόγμα της κομματικής περιχαράκωσης και της 
μετατροπής των συνδικάτων σε εργαλεία για την προώθηση  της κομματικής γραμμής και της αντιενωτικής 
δράσης στο συνδικαλιστικό κίνημα όπως είναι οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ. Δυνάμεις οι οποίες παρά τα δραματικά 
αδιέξοδα (πολιτικά και συνδικαλιστικά) που έχουν περιέλθει εμμένουν σε αυτή την πολιτική η οποία όχι μόνο 
δεν συμβάλει στην ενότητα και συσπείρωση των εργαζομένων αλλά διασπά κάθε προσπάθεια να εκφρασθεί 
ενωτικά και αποτελεσματικά η πάλη και η αντίσταση της εργατικής τάξης ενάντια σε αυτήν την λαίλαπα. 
Στον χώρο της ναυτιλίας η επίθεση κυβέρνησης και εφοπλιστών συνεχίζεται, εντείνεται και όλα δείχνουν ότι 
προετοιμάζονται ριζικές αλλαγές στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες που προωθούνται με την αλλαγή στο υπάρχον 
θεσμικό πλαίσιο, με τις οποίες η κυβέρνηση επιχειρεί να φορτώσει τα βάρη της κρίσης στις πλάτες της 
κοινωνίας, των νησιωτών και των εργαζομένων που στην συντριπτική τους πλειοψηφία είναι οι χρήστες των 
Ακτοπλοϊκών πλοίων. Στην πραγματικότητα εκείνο που διαφαίνεται με τις δηλώσεις του Υπουργού Ναυτιλίας 
και Αιγαίου αλλά και την έκθεση της Εθνικής Τράπεζας είναι η «επιχείρηση διάσωσης» της Ακτοπλοΐας (όπως 
την χαρακτηρίζουν) να γίνει με την πιο ανεξέλεγκτη δράση του εφοπλιστικού κεφαλαίου με την ακόμα πιο 
προκλητική στήριξη των Ακτοπλοϊκών εταιριών με την περικοπή και κατάργηση κεκτημένων δικαιωμάτων των 
Ναυτεργατών. Μεθοδεύουν αλλαγή του Π.Δ 177/74 σε ότι αφορά την επάνδρωση των Ε/Γ πλοίων, την 
κατάργηση  του 10μηνου και του πιστοποιητικού ελληνομάθειας, την καθιέρωση της σύνθεσης ασφαλείας. 
Ταυτόχρονα η κυβέρνηση και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου μελετούν μέτρα επιδότησης των καυσίμων 
(όπως ζητούν οι εφοπλιστές), διακανονισμό των χρεών τους προς τις τράπεζες και την λήψη και μιας σειράς 
μέτρων που θα ενισχύουν παραπέρα τις Ναυτιλιακές Ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις. 
Τα παραπάνω προβλήματα σε συνδυασμό με τις νέες αναμενόμενες μειώσεις και περικοπές στις συντάξεις του 
ΝΑΤ, του ΚΕΑΝ και την συστηματική απαξίωση του Οίκου Ναύτη, η υπονόμευση των ΣΣΕ από δεκάδες 
ναυτιλιακές εταιρίες (άρνηση να εφαρμόσουν τα μισθολόγια των ΣΣΕ, η μη καταβολή των αναδρομικών της 
τελευταίας 2ετίας, η συστηματική καθυστέρηση στην καταβολή δεδουλευμένων μισθών, η συστηματική 
καταστρατήγηση της 16μηνης απασχόλησης, η παραβίαση της νομοθεσίας για τα ωράρια κ.λπ) δείχνουν ότι 
κυβέρνηση και εφοπλιστές ανοίγουν το μέτωπο ενάντια στους Ναυτεργάτες στον νευραλγικότερο τομέα που 
είναι η Ακτοπλοΐα και στην οποία απασχολείται η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων Ναυτεργατών. 
Μπροστά σε αυτές τις δραματικές εξελίξεις που επανειλημμένα έχει υπογραμμίσει η ΠΕΝΕΝ (και για άλλη μια 
φορά ανέπτυξε ο Πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ στην συνάντηση της ΠΝΟ με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου  στις 
6/9/2012) επιβάλλεται να διαμορφωθεί ένα ενωτικό και ισχυρό μέτωπο των εν ενεργεία και συνταξιούχων 
Ναυτεργατών που θα παλέψει και θα οργανώσει την ουσιαστική αντίσταση για την ανατροπή της ασκούμενης 
ναυτιλιακής αντιναυτεργατικής πολιτικής. 
Η απεργία της ΠΝΟ στις 26/9/2012 (που ήταν και πρόταση της ΠΕΝΕΝ) πρέπει να είναι το πρώτο βήμα για τον 
αναπροσανατολισμό του ναυτεργατικού συνδικαλιστικού κινήματος το οποίο επιβάλλεται να απαγκιστρωθεί 
από τα δεσμά της εφοπλιστικής και κυβερνητικής εξάρτησης και κηδεμονίας. 
Σε κάθε περίπτωση οι Ναυτεργάτες και οι απόμαχοι της θάλασσας πρέπει να αντιδράσουν ενωτικά, μαζικά 
και αγωνιστικά, να μην επιτρέψουν με οποιοδήποτε τρόπο το πέρασμα της αντιναυτεργατικής πολιτικής 
στην Ακτοπλοΐα και ευρύτερα στην Ναυτιλία.  
Σε αυτόν τον αγώνα και σε αυτήν την προοπτική πρέπει να πορευθεί ο Ναυτεργατικός μας κόσμος. Η 
συνέχιση και η κλιμάκωση των αγώνων είναι ο μόνος δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε. 
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