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Συνάδελφοι, 
Η Διοίκθςθ τθσ ΠΕΝΕΝ χαιρετίηει τθν ςυμμετοχι του κλάδου μασ και όλων των 
Ναυτεργατϊν ςτθν μεγάλθ απεργιακι κινθτοποίθςθ όπωσ εξελίχκθκε ο αγϊνασ των 
Ναυτεργατϊν που άρχιςε ςτισ 23 Νοζμβρθ 2010 και τελείωςε ςτισ 29/11/2010.  
Η ΠΕΝΕΝ είχε ςτακερι κζςθ από τθν αρχι θ απεργία να πραγματοποιθκεί ςε όλεσ τισ 
κατθγορίεσ πλοίων ςε πανελλαδικι κλίμακα με αιτιματα κεςμικά, οικονομικά, 
καμποτάη και τισ ΣΣΕ. Τελικά θ πλειοψθφία τθσ ΠΝΟ τθν περιόριςε ςτα Ακτοπλοϊκά 
πλοία κακϊσ και ςτα Μεςογειακά Φ/Γ και τα Φ/Γ κάτω των 500 κοχ που δεν είχε 
υπογραφεί ΣΣΕ για το 2010. 
Σθμειϊνουμε ότι για το 2010 ςτισ κατθγορίεσ πλοίων Ε/Γ Μεςογειακά και 
Κρουαηιερόπλοια υπογράφτθκε ΣΣΕ με αφξθςθ 2% ενϊ ςτα ποντοπόρα άνω των 4500 
κοχ με αφξθςθ 1,7%. Η απεργία άρχιςε, ςυνεχίςτθκε και κλιμακϊκθκε για 7 θμζρεσ 
και είχε απόλυτθ επιτυχία και κακολικι ςυμμετοχι των Ναυτεργατϊν ςε όλα τα 
πλοία που ςυμμετείχαν ςτο απεργιακό αγϊνα. Μοναδικι παραφωνία αποτζλεςαν τα 
επειςόδια που δθμιοφργθςαν ςτθν Κριτθ και ειδικότερα ςτο Ηράκλειο 
κατευκυνόμενοι αγρότεσ που υποκινικθκαν από κυβερνθτικά και κομματικά ςτελζχθ 
ςε ςυνεργαςία με τισ Ναυτιλιακζσ εταιρίεσ ςε αγαςτι ςυνεργαςία με μεγάλθ μερίδα 
ΜΜΕ που ελζγχονται από εφοπλιςτζσ και άλλουσ μεγαλοςχιμονεσ του μεγάλου 
κεφαλαίου. Αυτά τα γεγονότα δθμιοφργθςαν μια αφόρθτθ κατάςταςθ πιζςεων, 
εκβιαςμϊν και απειλϊν ςε βάροσ των απεργϊν των πλοίων που ιταν ςτθν Κριτθ με 
αποτζλεςμα τθν 5θ μζρα τθσ απεργίασ τα πλοία αυτά να αποπλεφςουν από τθν Κριτθ 
και άλλα περιφερειακά λιμάνια τθσ χϊρασ μασ. 
Τα γεγονότα αυτά πρζπει να υπογραμμίςουμε ότι εξελίχκθκαν τθν ίδια ςτιγμι που θ 
κυβερνθτικι προπαγάνδα από τισ πρϊτεσ θμζρεσ τθσ απεργίασ κινικθκε 
υπονομευτικά και απεργοςπαςτικά ςε βάροσ του αγϊνα των Ναυτεργατϊν. Είναι 
χαρακτθριςτικό ότι θ κυβζρνθςθ και ο αρμόδιοσ Υπουργόσ Ναυτιλίασ κ. Γ. 
Διαμαντίδθσ επιτίκονταν ςε κακθμερινι βάςθ εναντίον του δίκαιου απεργιακοφ μασ 
αγϊνα και απειλοφςε με αυταρχικά μζτρα εάν ςυνεχίηονταν θ απεργία. 
Η ενότθτα των ναυτεργατϊν, θ αποφαςιςτικότθτά τουσ ςε ςυνδυαςμό με τθν 
περιφροφρθςθ τθσ απεργίασ και τα δίκαια αιτιματα κακϊσ και θ αλλθλεγγφθ 
ευρφτερα των εργαηομζνων ςτάκθκε αποφαςιςτικό εμπόδιο να μθν περάςει θ 



χυδαία εφοπλιςτικι προπαγάνδα (επανειλθμμζνεσ επικζςεισ του Προζδρου και τθσ 
Ζνωςθσ Εφοπλιςτϊν Ακτοπλοΐασ) κακϊσ και θ κυβερνθτικι επίκεςθ υπονόμευςθσ 
του δίκαιου απεργιακοφ αγϊνα. Τονίηουμε για άλλθ μια φορά το βρϊμικο, άκλιο και 
πολλζσ φορζσ προβοκατόρικο ρόλο των ΜΜΕ που ςτθν ςυντριπτικι πλειοψθφία 
τουσ ιταν ενάντια ςτον απεργιακό μασ αγϊνα, όπωσ κάκε φορά και ςε κάκε αγϊνα 
που αναπτφςςεται ςτθν χϊρα μασ κόντρα και ενάντια ςτο μεγάλο κεφάλαιο, τθν 
πολιτικι τθσ τρόικασ και τθσ κυβζρνθςθσ. 
Η Διοίκθςθ τθσ ΠΕΝΕΝ καταγγζλλει και καταδικάηει με τον πιο κατθγορθματικό 
τρόπο τθν κυβερνθτικι αναλγθςία, τθν εφοπλιςτικι αδιαλλαξία κακϊσ και τθν 
αντιδθμοκρατικι απόφαςθ τθσ κυβζρνθςθσ να κθρφξει για τρίτθ φορά ςε πολιτικι 
επιςτράτευςθ τουσ απεργοφσ Ναυτεργάτεσ (πρϊτθ φορά με κυβζρνθςθ ΠΑΣΟΚ και 
Υπουργό Ε.Ν. τον Γ. Ανωμερίτθ, δεφτερθ φορά το 2006 με κυβζρνθςθ ΝΔ και 
Υπουργό Ε.Ν. τον Μ. Κεφαλογιάννθ και τϊρα πάλι με κυβζρνθςθ ΠΑΣΟΚ και αρμόδιο 
Υπουργό τον Γ. Διαμαντίδθ). 
Η Διοίκθςθ τθσ ΠΕΝΕΝ και τα ςτελζχθ τθσ πρωτοςτάτθςαν ςτθν επιτυχία τθσ 
απεργίασ και ζδωςαν όλεσ τισ δυνάμεισ για τθν επιτυχι ζκβαςθ του απεργιακοφ 
αγϊνα . Ανάλογθ ςυνεπι και αγωνιςτικι ςτάςθ επζδειξε και ο κλάδοσ μασ ςε όλα τα 
πλοία. Οι άναρκρεσ κραυγζσ των εκπροςϊπων του κομματικοφ ςυνδικαλιςμοφ και 
των θγεςιϊν ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ αποδεικνφουν ότι το μόνο που τουσ ενδιαφζρει 
είναι θ πολιτικι εκμετάλλευςθ του απεργιακοφ αγϊνα και ελάχιςτα τουσ απαςχολεί 
θ ενότθτα, θ ςυνοχι και θ κοινι δράςθ των Ναυτεργατϊν.  
Οι Ναυτεργάτεσ και ευρφτερα οι εργαηόμενοι είδαν για άλλθ μια φορά ότι θ θγεςία 
τθσ ΠΕΝΕΝ ιταν πρϊτθ ςτισ επάλξεισ του αγϊνα, ζδωςε δυναμικά παρόν ςτθν 
περιφροφρθςθ τθσ απεργίασ, ξεςκζπαςε αποφαςιςτικά ςτα ΜΜΕ τθν 
αντιναυτεργατικι ναυτιλιακι κυβερνθτικι πολιτικι κακϊσ και τθν εφοπλιςτικι 
επίκεςθ ςε βάροσ των δικαιωμάτων των Ναυτεργατϊν και αποκάλυψε τισ 
μεκοδεφςεισ τουσ για τον αφελλθνιςμό και τθσ Ακτοπλοΐασ (κατάργθςθ του ΠΔ 
177/74, κατάργθςθ τθσ 10μθνθσ επάνδρωςθσ, του πιςτοποιθτικοφ ελλθνομάκειασ 
κακϊσ κ.α) 
Σχετικά με τθν επαίςχυντθ πράξθ τθσ κυβζρνθςθσ για πολιτικι επιςτράτευςθ, 
κζλουμε να δθλϊςουμε ότι μπορεί θ απεργία να ανεςτάλθ όμωσ ο αγϊνασ κα 
ςυνεχιςκεί, κα εντακεί και κα κλιμακωκεί. Δεν αποδεχόμαςτε τα τετελεςμζνα οφτε 
ςε ότι αφορά τισ ΣΣΕ, οφτε για τα υπόλοιπα κεςμικά και οικονομικά αιτιματα. Το 
μζτρο τθσ επιςτράτευςθσ πρζπει να καταργθκεί εδϊ και τϊρα, οι Ναυτεργάτεσ κα 
βρουν τον τρόπο αλλά και τισ μορφζσ πάλθσ να ςυνεχίςουν τον αγϊνα, να 
αποκροφςουν τθν κοινι ςυντονιςμζνθ επίκεςθ εφοπλιςτϊν – κυβζρνθςθσ. 
Πρζπει το ςυνδικαλιςτικό κίνθμα τθσ χϊρασ μασ να κάνει δικι του υπόκεςθ ςτο 
ςφνολό του τθν ανάγκθ να καταργθκεί το μζτρο τθσ πολιτικισ επιςτράτευςθσ που 
φαλκιδεφει και υπονομεφει το ςυνταγματικά κατοχυρωμζνο ιερό δικαίωμα τθσ 
απεργίασ. 
Πειραιάσ 3/12/2010                    Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΝΕΝ 


