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υνάδελφοι,  
Οι εργαηόμενοι, οι ςυνταξιοφχοι, τα λαϊκά ςτρϊματα και μζςα ςε αυτοφσ και ο Ναυτεργατικόσ 
κόςμοσ τθσ χϊρασ βρίςκονται αντιμζτωποι με τθν πιο ςκλθρι και βάρβαρθ επίκεςθ ςε βάροσ των 
δικαιωμάτων τουσ τα τελευταία 60 χρόνια. Κατακτιςεισ και δικαιϊματα που κερδικθκαν με αγϊνεσ 
κυςίεσ και αίμα τθν μεταπολεμικι περίοδο αμφιςβθτοφνται, ανατρζπονται και καταργοφνται. 
Πρόκειται για μια επίκεςθ ςτθν οποία πρωταγωνιςτοφν θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, το ΔΝΣ, θ Ευρωπαϊκι 
Σράπεηα και οι ςυναςπιςμζνεσ ιμπεριαλιςτικζσ δυνάμεισ. Εκτελεςτικό όργανο που υλοποιεί τθν 
ςτρατθγικι τουσ είναι θ κυβζρνθςθ του ΠΑΟΚ ςυνεπικουροφμενθ και από τον άλλο εταίρο του 
δικομματιςμοφ τθν Ν.Δ. 
Κοινόσ ςτόχοσ και θ επιδίωξι τουσ είναι να γκρεμίςουν και να ιςοπεδϊςουν ότι ζχει απομείνει όρκιο 
ςε εργαςιακό, κοινωνικό επίπεδο που κερδικθκε με τθν πάλθ των εργαηομζνων και των 
ςυνδικάτων. Οι ςυνταγζσ τθσ Σρόικασ και θ υποταγμζνθ ςε αυτοφσ κυβερνθτικι πολιτικι είναι 
βζβαιο ότι κα υλοποιθκεί και κα επεκτακεί ςε κάκε Ευρωπαϊκι χϊρα για τουσ εργαηόμενουσ με 
πρόςχθμα τα ελλείμματα, το χρζοσ και τθν δθμοςιονομικι προςαρμογι. 
τον Ναυτεργατικό χϊρο ζπειτα από τισ περικοπζσ ςτα δϊρα Χριςτουγζννων, Πάςχα και ςτθν άδεια 
των ςυνταξιοφχων Ναυτεργατϊν, το μπαράη των μζτρων ςυνεχίηεται με νζα μζτρα παραπζρα 
μείωςθσ των ςυντάξεων αφοφ για φζτοσ κα μειωκεί θ κρατικι επιχοριγθςθ του ΝΑΣ πάνω από 50 
εκατομμφρια ευρϊ ενϊ για το 2012 το προςχζδιο του Προχπολογιςμοφ αναφζρει νζα μείωςθ 130 
εκατομμυρίων ευρϊ, μειϊκθκε θ επικουρικι ςφνταξθ ενϊ οι ςυνταξιοφχοι κάτω των 55 χρόνων που 
ζχουν ςφνταξθ άνω των 1000 ευρϊ κα ζχουν πρόςκετθ αφαίμαξθ κατά 40%!!!! 
Όμωσ αυτι θ άκλια και βάρβαρθ πολιτικι δεν ςταματάει ζωσ εδϊ, ςυνεχίηεται και κα εντακεί με νζα 
μζτρα και περικοπζσ. Ήδθ το ΝΑΣ τίκεται άμεςα ςε κατάργθςθ με ορατό τον κίνδυνο να 
κινδυνεφςουν τα όρια θλικίασ και οι λοιπζσ προχποκζςεισ για τθν κεμελίωςθ τθσ ςφνταξθσ με τθν 
ζνταξι μασ ςτο ΙΚΑ ΕΣΑΜ. Σο ΕΛΟΕΝ που ςτθρίηεται ςε ειςφορζσ δικζσ μασ, χωρίσ καμιά οικονομικι 
ςυμμετοχι του κράτουσ (είναι το μόνο μασ Σαμείο ςιμερα που ζχει ζνα ςθμαντικό αποκεματικό 
κεφάλαιο – 27 εκατομμφρια ευρϊ) ζχει ςυμπεριλθφκεί από τθν κυβζρνθςθ ςτουσ οργανιςμοφσ που 
πρόκειται να καταργθκοφν. Οι εργαηόμενοι ςτο ΝΑΣ και το ΕΛΟΕΝ αντιμετωπίηουν τον κίνδυνο να 
τεκοφν ςε εργαςιακι εφεδρεία και ςε απόλυςθ. Νζα αντεργατικά τερατουργιματα που προωκεί θ 
κυβζρνθςθ καταργοφν τθν Εκνικι Ε (κατϊτεροσ μιςκόσ), τισ κλαδικζσ ςυμβάςεισ ενϊ παίρνονται 
μζτρα για το παραπζρα χτφπθμα και τθν αποδιοργάνωςθ των εργαςιακϊν ςχζςεων, δικαιϊνοντασ 
πλιρωσ τισ παράλογεσ αντεργατικζσ επιλογζσ τθσ μεγαλοεργοδοςίασ και τθσ Σρόικασ. τθν 
Μθχανιϊνα ζκλειςε θ ςχολι λόγω επικινδυνότθτασ των κτθρίων αφοφ θ κυβζρνθςθ δεν διζκεςε τα 
απαραίτθτα κονδφλια. Η ανεργία ζχει εκτιναχκεί ςε πρωτόγνωρα και ιςτορικά επίπεδα ρεκόρ, οι 
απολφςεισ είναι ςτθν θμεριςια διάταξθ διαμορφϊνοντασ ςυνκικεσ αςφδοτθσ δράςθσ για το μεγάλο 
κεφάλαιο. 
υνάδελφοι, 
Η κυβζρνθςθ υποταγμζνθ ςτα ςυμφζροντα των τραπεηιτϊν του μεγάλου κεφαλαίου και των 
κερδοςκόπων ςαρϊνει τισ κατακτιςεισ των εργαηομζνων, εκφοβίηει, απειλεί και εκβιάηει με ςτόχο 



να υποτάξει τουσ εργαηόμενουσ ςτθν πολιτικι τθσ. Απειλεί εάν δεν καταβλθκοφν τα χαράτςια 
(ακίνθτα, ειςφορά αλλθλεγγφθσ κ.λπ) να προχωριςει ςε παρακράτθςθ μιςκϊν, ςυντάξεων, ακόμθ 
και με κατάςχεςθ τθσ ατομικισ περιουςίασ για όςουσ δεν ζχουν να πλθρϊνουν!!! 
Κάκε μζρα που περνάει αποδεικνφεται θ αποτυχία τθσ πολιτικισ επιλογισ του μνθμονίου. Μιασ 
βάρβαρθσ και άγριασ νεοφιλελεφκερθσ πολιτικισ που οδθγεί τουσ εργαηομζνουσ και τουσ 
απόμαχουσ τθσ δουλειάσ ςε απόγνωςθ, τθν οικονομία ςτθν φφεςθ και τθν κατάρρευςθ και τθν χϊρα 
ςε νζα μεγαλφτερα αδιζξοδα. 
Κάκε φορά που βριςκόμαςτε μπροςτά ςτθν καταβολι των δόςεων του λθςτρικοφ δανείου, νζα 
μζτρα λαμβάνονται ςε βάροσ των λαϊκϊν ςτρωμάτων και προσ όφελοσ των δανειςτϊν και των 
κερδοςκόπων. 
Η κυβζρνθςθ για να υλοποιιςει τα ςχζδια τθσ Σρόικασ και τα ςυμφζροντά τουσ δεν ςταματά 
μπροςτά ςε τίποτα. Κουρελιάηει τισ διεκνείσ ςυμβάςεισ εργαςίασ, τα κοινωνικά, τα ςυλλογικά και 
δθμοκρατικά δικαιϊματά μασ, ακόμθ και το ίδιο το φνταγμα (απολφςεισ, εργαςιακι εφεδρεία κ.λπ). 
Η πολιτικι αυτι δεν ζχει καμιά πολιτικι, λαϊκι και κοινωνικι νομιμοποίθςθ.           
Μπροςτά ςε αυτζσ τισ δφςκολεσ κρίςιμεσ και δραματικζσ εξελίξεισ για τον λαό και τουσ 
εργαηόμενουσ είναι όςο ποτζ άλλοτε επιτακτικι ανάγκθ να υπάρχει ζνασ γενικευμζνοσ λαϊκόσ 
ξεςθκωμόσ ενάντια ςε αυτι τθν βάρβαρθ αντιλαϊκι – αντεργατικι πολιτικι. 
Αυτό προχποκζτει να αναπτυχκεί μια πλατειά λαϊκι ςυςπείρωςθ και ενότθτα, να υπάρχει ζνασ νζοσ 
αγωνιςτικόσ προςανατολιςμόσ που κα αμφιςβθτεί ςτο ςφνολό τθσ αυτιν τθν πολιτικι, που κα 
ςυςπειρϊνει τουσ εργαηόμενουσ ςε κάκε χϊρο δουλειάσ, που κα κινθτοποιεί ςε ζνα κοινό μζτωπο 
τουσ εργαηόμενουσ, τουσ ςυνταξιοφχουσ και ευρφτερα τα λαϊκά ςτρϊματα που ςτενάηουν και 
δεινοπακοφν από τισ ςυνζπειεσ αυτισ τθσ πολιτικισ. 
ε αυτό και μόνο ςε αυτό το πλαίςιο μπορεί να υπάρξει ουςιαςτικι και κυρίωσ αποτελεςματικι 
αντίςταςθ ςτισ αντεργατικζσ επιλογζσ τθσ Σρόικασ και τθσ υποταγμζνθσ ςε αυτι κυβζρνθςθσ. 
τον Ναυτεργατικό και ναυτιλιακό χϊρο πρζπει άμεςα από κοινοφ οι φορείσ των εργαηομζνων 
(ΠΝΟ, ΝΑΣ, ΕΛΟΕΝ, ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΗ, Ναυτιλιακοί Τπάλλθλοι, Λιμενεργάτεσ, Πλοθγικι υπθρεςία, 
Ρυμουλκά κ.λπ) να επιδιϊξουν τθν δθμιουργία ενόσ κοινοφ μετϊπου που κα αναδεικνφει τα κοινά 
προβλιματα, ενιαία κα κζςει τισ προχποκζςεισ για μια κοινι ςυντονιςμζνθ πάλθ ενάντια ςτθν 
ανάλγθτθ αντεργατικι πολιτικι. ε αυτό το πλαίςιο οι Ναυτεργάτεσ πρζπει να αναπτφξουν 
ουςιαςτικι δράςθ και παρζμβαςθ παίρνοντασ πρωτοβουλίεσ που κα ξεπερνοφν τισ περιχαρακϊςεισ 
(κομματικζσ, παραταξιακζσ και κάκε άλλθσ μορφισ) που εμποδίηουν και περιορίηουν τθν κοινι 
δράςθ των εργαηομζνων. 
Η Διοίκθςθ τθσ ΠΕΝΕΝ μπροςτά ςε αυτζσ τισ περιςτάςεισ κα κινθκεί δραςτιρια και αποφαςιςτικά ςε 
αυτιν τθν κατεφκυνςθ για τθν ςυςπείρωςθ του κλάδου μασ, των Ναυτεργατϊν, των απόμαχων του 
κφματοσ και όλων των υνδικάτων που εκπροςωποφν εργαηομζνουσ ςτον ευρφτερο χϊρο τθσ 
Ναυτιλίασ, για τθν ενότθτα και τον αγωνιςτικό ταξικό προςανατολιςμό όλων των εργαηομζνων τθσ 
χϊρασ. 
Για να ανατρζψουμε τθν μνθμονιακι πολιτικι, και κάκε άλλθ εκδοχι τθσ, και αυτοφσ που τθν 
υλοποιοφν ςτθν χϊρα μασ. 
 

ΟΛΟΙ ΣΗΝ Γ. ΣΗ ΠΕΝΕΝ ΣΙ 20 ΟΚΣΩΒΡΗ 2011 
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