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Συνάδελφοι,  
Με απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΝΕΝ ορίστηκε η Β΄ ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών 
μας στις 23/10/2013 μέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 στην αίθουσα Συνελεύσεων της ΠΝΟ, 
(Κολοκοτρώνη  132 - 2ος όροφος) στον Πειραιά.  
Η Συνέλευσή μας πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη καμπή για τους εργαζόμενους στην χώρα 
μας όπου η επίθεση των τοκογλύφων δανειστών και της δικομματικής κυβέρνησης (Ν.Δ – 
ΠΑΣΟΚ) κλιμακώνεται σε όλους τους τομείς. 
Ήδη για το επόμενο χρονικό διάστημα σχεδιάζονται νέα σφαγιαστικά και βάρβαρα μέτρα σε 
βάρος των εργαζομένων, των συνταξιούχων και των πλατιών λαϊκών στρωμάτων. 
Υπολογίζεται ότι τα νέα αντιλαϊκά και αντεργατικά μέτρα θα ξεπεράσουν τα 6 δις ευρώ. 
Ταυτόχρονα με τις χιλιάδες απολύσεις στον δημόσιο τομέα μεθοδεύουν νέα μείωση του 
κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα, νέες μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις, στις 
εφάπαξ παροχές και ευρύτερα στις ασφαλιστικές και κοινωνικές παροχές και επιδόματα. 
Παράλληλα συνεχίζεται το ξεπούλημα των δημόσιων επιχειρήσεων και της δημόσιας 
περιουσίας, επιχειρείται η παραπέρα αύξηση στο όριο των απολύσεων, νέα φοροεπιδρομή 
στα ακίνητα ακόμη και στα χωράφια των λαϊκών οικογενειών. 
Η τρόικα και η υποταγμένη σε αυτή αντιλαϊκή κυβέρνηση μαζί με το μεγάλο κεφάλαιο 
αποδείχνονται αδίστακτοι στην ισοπέδωση και καταστροφή των κοινωνικών και εργασιακών 
δικαιωμάτων των εργαζομένων. 
Η κυβέρνηση μπροστά στο διογκούμενο κύμα λαϊκής κατακραυγής, μέσα σε μια νύχτα 
ανακάλυψε την εγκληματική δράση των νεοναζιστών της Χρυσής Αυγής, όλα όμως τα 
τελευταία χρόνια την κάλυπτε και την συντηρούσε με την ανοχή της, όπως επίσης την 
κάλυπταν οι δικαστικές αρχές, οι δυνάμεις του κεφαλαίου και μεγάλο μέρος των ΜΜΕ. Τώρα 
αποφάσισαν όλοι αυτοί να βάλουν την μάσκα του «εγγυητή» και του τιμωρού της φασιστικής 
συμμορίας.  
Η νεοναζιστική και φασιστική συμμορία πρέπει να αντιμετωπισθεί με τους αγώνες του 
εργατικού, λαϊκού και κοινωνικού κινήματος, στους χώρους δουλειάς, στις συνοικίες, στις 
γειτονιές παντού, ώστε να απομονωθεί πλήρως.     
Στον χώρο της Ναυτιλίας η ασκούμενη κυβερνητική ναυτιλιακή πολιτική υπηρετεί με τον πιο 
ακραίο τρόπο τα συμφέροντα του εφοπλιστικού κεφαλαίου. 
Ο νέος Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου έχει μετατραπεί σε τελάλη των εφοπλιστικών 
επιδιώξεων, στηρίζει πιστά σαν άνθρωπός τους τα συμφέροντά τους, πασχίζει εντός και εκτός 
Ελλάδας να ταυτίζεται και να προωθεί τις θέσεις και τα αιτήματά τους. 
Παίρνει μέτρα που διευρύνουν το καθεστώς της εφοπλιστικής ασυδοσίας και σε καθημερινή 
βάση δίνει δείγματα γραφής ότι είναι πιστός υπηρέτης του μεγάλου εφοπλιστικού 
κεφαλαίου. Στηρίζει την μαύρη ανασφάλιστη εργασία και συμβάλει με την πολιτική που 



ασκεί στην γιγάντωση της ανεργίας, κωφεύοντας και στέλνοντας στον κάλαθο των αχρήστων 
τα δίκαια αιτήματα των Ναυτεργατών. 
Την ίδια στιγμή αδιαφορεί για το γενικευμένο φαινόμενο της απλήρωτης ναυτικής εργασίας, 
υπόσχεται στην τρόικα και στους εφοπλιστές νέες μειώσεις στις οργανικές συνθέσεις στην 
επιβατηγό ναυτιλία, ανέχεται συστηματικά την παραβίαση της ναυτικής νομοθεσίας και των 
ΣΣΕ, αδρανεί προκλητικά για την διάλυση και κατάρρευση των ασφαλιστικών μας ταμείων. 
Έχει ταυτίσει την κυβερνητική πολιτική με τα συμφέροντα των εφοπλιστών και έχει 
μετατρέψει το ΥΝΑ σε εργαλείο για την εξυπηρέτηση του εφοπλιστικού κεφαλαίου. 
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες η κυβέρνηση και ο ΥΝΑ διατηρεί το φασιστικής έμπνευσης 
καθεστώς της πολιτικής επιστράτευσης για τους Ναυτεργάτες πιστεύοντας ότι έτσι θα 
απαλλαγεί από τους αγώνες και τις δίκαιες διεκδικήσεις του Ναυτεργατικού μας κόσμου. 
Για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον Ναυτεργατικό χώρο έχει τεράστιες ευθύνες η 
ανίκανη και χρεοκοπημένη ηγεσία και πλειοψηφία της ΠΝΟ η οποία αναλώνει την «δράση» 
της σε έγγραφα – ανακοινώσεις και ελέγχους στα πλοία τα οποία ξέρει και γνωρίζει ότι ούτε 
είχαν ούτε θα έχουν το παραμικρό θετικό αποτέλεσμα για την αντιμετώπιση και επίλυση των 
οξυμένων ναυτεργατικών προβλημάτων. 
Οι δυνάμεις του κομματικού συνδικαλισμού όψιμα «ανακάλυψαν» την ανάγκη συμμετοχής 
των Ναυτεργατών στις κινητοποιήσεις και θέτουν σε κάθε περίπτωση όρο για την ανάπτυξη 
των αγώνων την απαιτούμενη και απαραίτητη συμμετοχή των Ναυτεργατών αγνοώντας και 
περιφρονώντας το γεγονός ότι τα πληρώματα βρίσκονται κάτω από την δαμόκλεια σπάθη της 
εφοπλιστικής τρομοκρατίας και της πολιτικής επιστράτευσης. 
Στην ουσία έχουν εγκαινιάσει εδώ και μεγάλο διάστημα μια νέα γραμμή συναίνεσης και 
χαμηλών τόνων με τις δυνάμεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού με τις 
οποίες σε αγαστή συμμαχία συμπορεύονται…..  
Η ΠΕΝΕΝ θεωρεί μονόδρομο την ανάπτυξη των αγώνων για την αντιμετώπιση της επίθεσης 
κυβέρνησης  - εφοπλιστών με περιεχόμενο που θα αμφισβητεί την κυριαρχία και ασυδοσία 
του εφοπλιστικού κεφαλαίου που θέτει ως στόχο την ανατροπή της εφοπλιστόδουλης 
πολιτικής που θα αναδεικνύει και θα επιβάλει λύσεις στα δίκαια και ώριμα αιτήματα του 
Ναυτεργατικού μας κόσμου. 
Σε μια τέτοια κατεύθυνση θα συνεχίζει να παλεύει συσπειρώνοντας τον κλάδο και όλους τους 
Ναυτεργάτες. 

 
Καλούμε τα μέλη μας να πάρουν μαζικά μέρος 

στην Β΄ Γενική Συνέλευση 
στις 23/10/2013 

 
Πειραιάς 4/10/2013 

Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς 
Η Διοίκηση  

της  
Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού 

 
 


