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υνάδελφοι, 
Η φετινι Πρωτομαγιά βρίςκει τουσ εργαηόμενουσ τθσ χϊρασ μασ ςε μια μεγάλθ δοκιμαςία και με ςοβαρά 
προβλιματα. Η 1θ Μάθ 2011 αποκτά ιδιαίτερο και ςθμαντικό ρόλο για τουσ εργαηόμενουσ και γενικότερα 
για τισ κοινωνίεσ και τουσ λαοφσ που υφίςτανται τισ ςυνζπειεσ μιασ πρωτοφανοφσ οικονομικισ κρίςθσ και 
μιασ ολομζτωπθσ επίκεςθσ ςτα βαςικά και κεμελιϊδθ κοινωνικά τουσ δικαιϊματα. Δουλειζσ, μιςκοί, 
ςυντάξεισ ζχουν μπει ςτθν κλίνθ του Προκροφςτθ των περικοπϊν και των ανατροπϊν. 
Ιςτορικζσ κατακτιςεισ και δικαιϊματα των εργαηομζνων, ζχουν ςτοχοποιθκεί και «εκτελοφνται» 
κακθμερινά, ςτο όνομα του ανταγωνιςμοφ, των ελλειμμάτων και του χρζουσ. 
Η νζα ςυμφωνία των θγετϊν τθσ Ε.Ε. (25-3-2010) νομοκετεί τθν πανευρωπαϊκι λιτότθτα, τθν ανεργία και 
τθν ακφρωςθ των κοινωνικϊν δικαιωμάτων. 
Με ευκφνθ τθσ πλειοψθφίασ του Δ. ςτο Ε.Κ. Πειραιά δεν ςτάκθκε δυνατόν για άλλθ μια φορά να υπάρχει 
ενιαίοσ γιορταςμόσ τθσ Εργατικισ Πρωτομαγιάσ με κοινι ςυγκζντρωςθ. 
Η ευκφνθ βαρφνει αποκλειςτικά τθν πλειοψθφία τθσ Διοίκθςθσ του Ε.Κ.Π θ οποία υποτάςςει τα 
ςυμφζροντα των εργαηομζνων ςε καιροςκοπικζσ, κομματικζσ και παραταξιακζσ ςκοπιμότθτεσ. 
Με τον τρόπο αυτό ςυνεχίηουν να απαξιϊνουν το Ε.Κ. Πειραιά ςτθν ςυνείδθςθ των εργαηομζνων του 
Πειραιά και αντικειμενικά να περικωριοποιοφν τον ρόλο και τθν δυναμικι του. 
Οι εργαηόμενοι τθσ Ευρϊπθσ, ενϊνουν τισ δυνάμεισ τουσ και αγωνίηονται για τθν διαςφάλιςθ και διεφρυνςθ 
των κοινωνικϊν, αςφαλιςτικϊν και εργαςιακϊν τουσ δικαιωμάτων, για τθν απόκρουςθ και ακφρωςθ των 
νεοφιλελεφκερων πολιτικϊν, οι οποίεσ, ςτο βωμό του κζρδουσ και των ςυμφερόντων τουσ, καταπατοφν και 
περιφρονοφν κάκε ζννοια δικαίου και ανκρωπιάσ. 
Αυτι τθν ιςτορικι μζρα οι εργαηόμενοι τθσ χϊρασ μασ, ενϊνουμε τθν φωνι μασ με τουσ εργαηόμενουσ ς' 
όλο τον κόςμο που παλεφουν ενάντια ςτισ αδικίεσ, τον πόλεμο, τισ κοινωνικζσ διακρίςεισ, τισ ανιςότθτεσ, 
τθν ξενοφοβία, το ρατςιςμό, τθ φτϊχεια και τθν εξακλίωςθ. 
Σο μζγεκοσ τθσ επίκεςθσ επιβάλει ςε ΟΛΟΤ να ενϊςουμε τισ δυνάμεισ μασ ενάντια ςτον 
Νεοφιλελευκεριςμό (ο οποίοσ δθμιοφργθςε τθν κρίςθ) και τϊρα ηθτά και τα ρζςτα, επιχειρϊντασ να 
καταργιςει όςα με αγϊνεσ και κυςίεσ κατακτιςαμε τα τελευταία 100 χρόνια, όλα όςα ςυμβολίηει θ 
εργατικι πρωτομαγιά. 
Η Κυβζρνθςθ υιοκετεί και νομοκετεί ςκλθρζσ, βάρβαρεσ, αντεργατικζσ και αντικοινωνικζσ πολιτικζσ, εκποιεί 
τισ δθμόςιεσ επιχειριςεισ, υποκφπτοντασ ςτον εκβιαςμό και τισ απαιτιςεισ των «αγορϊν», τθσ Σρόικασ των 
δανειςτϊν και των Ευρωπαίων μονεταριςτϊν. 
Οι εργαηόμενοι τθσ χϊρασ μασ είναι ςε διαρκι κζςθ μάχθσ για να αποκροφςουν αυτζσ τισ ςυνταγζσ και τθν 
υποταγι τθσ χϊρασ ςτα «κζλω» και ςτισ απαιτιςεισ των αγορϊν, ςτα οικονομικά ςυμφζροντα των ιςχυρϊν 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, των εργοδοτϊν, των Σραπεηιτϊν και του Δ.Ν.Σ. 
ΑΡΝΟΤΜΑΣΕ κατθγορθματικά αυτζσ τισ αντεργατικζσ και αντικοινωνικζσ Νεοφιλελεφκερεσ ςυνταγζσ, που 
εξοντϊνουν τουσ εργαηομζνουσ, εξακλιϊνουν τθν κοινωνία, διευρφνουν τθν φφεςθ και τθν κρίςθ. 
Αρνοφμαςτε να αποδεχκοφμε μζτρα και δεςμά που επιβάλλουν οι «αγορζσ», θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, το Δ.Ν.Σ. 
και όλοι αυτοί που αςκοφν εκβιαςτικι και κερδοςκοπικι πολιτικι ςε βάροσ τθσ χϊρασ, εν' ονόματι του 
χρζουσ και των δεςμϊν του μνθμονίου. 



Δεν κα πλθρϊςουμε εμείσ τθν κρίςθ που δθμιοφργθςαν οι τραπεηίτεσ και οι χρθματιςτζσ «τηογαδόροι» των 
οικονομιϊν και των λαϊν. Απαιτοφμε άμεςα ΧΕΔΙΟ και ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ αντιμετϊπιςθσ τθσ κρίςθσ με μζτρα 
και πολιτικζσ που κα ενιςχφουν τθν απαςχόλθςθ, τισ κοινωνικζσ παροχζσ, τα ειςοδιματα και τθν κοινωνικι 
ςυνοχι. 
Σθν κρίςθ να πλθρϊςουν οι ζχοντεσ, οι κατζχοντεσ και οι ζνοχοι που τθ δθμιοφργθςαν και ςιμερα 
κερδίηουν ξανά απ' αυτι. 
τον χϊρο τθσ Ναυτιλίασ ςυνεχίηεται θ αντιναυτεργατικι ναυτιλιακι πολιτικι που ςτθρίηει μονόπλευρα τθν 
ανταγωνιςτικότθτα του εφοπλιςτικοφ κεφαλαίου και τθν διεφρυνςθ τθσ αςφδοτθσ δράςθσ του. 
Η ανεργία αυξάνεται και διογκϊνεται, οι ναυτεργάτεσ βρίςκονται ςε επαγγελματικό διωγμό, οι κζςεισ 
εργαςίασ διαρκϊσ ςυρρικνϊνονται ςε όλεσ τθσ κατθγορίεσ πλοίων, θ αναςφάλεια και θ αβεβαιότθτα των 
Ναυτεργατϊν ποτζ δεν ιταν μεγαλφτερθ για το παρόν και το μζλλον τουσ ςτθν Ελλθνικι Εμπορικι 
Ναυτιλία. Καμιά ουςιαςτικι προςταςία δεν παρζχεται και δεν εξαςφαλίηεται ςτουσ ανζργουσ. 
Η κρίςθ ςτα αςφαλιςτικά μασ ταμεία απαςχολεί και ταλανίηει τόςο τουσ εν ενεργεία όςο και τουσ 
ςυνταξιοφχουσ Ναυτεργάτεσ. Οι περικοπζσ ςε υντάξεισ, μιςκοφσ, άδειεσ, δϊρα, θ παραπζρα υποβάκμιςθ 
τθσ παρεχόμενθσ ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ, δθμιουργοφν μια ςαφι επιδείνωςθ τθσ κατάςταςθσ. 
Οι πρόςφατεσ εξελίξεισ ςτθν κρουαηιερόπλοιο ναυτιλία, θ επιδίωξθ των εφοπλιςτϊν τθσ Ακτοπλοΐασ για 
απομάκρυνςθ του ξενοδοχειακοφ προςωπικοφ, θ παραβίαςθ τθσ 10μθνθσ ναυτολόγθςθσ, τα κροφςματα 
παραβίαςθσ τθσ ναυτικισ νομοκεςίασ και των Ε δείχνουν το μζγεκοσ των προβλθμάτων που 
αντιμετωπίηει ο Ναυτεργατικόσ μασ κόςμοσ. 
Σαυτόχρονα ςτον χϊρο τθσ Ακτοπλοΐασ εξακολουκεί να είναι ςε ιςχφ το επαίςχυντο μζτρο τθσ πολιτικισ 
επιςτράτευςθσ και θ κυβζρνθςθ να κρατάει ςε ομθρία χιλιάδεσ ναυτεργάτεσ. 
ε αυτζσ τισ δφςκολεσ και κρίςιμεσ ςυνκικεσ θ πλειοψθφία τθσ ΠΝΟ για πολλοςτι φορά δείχνει να 
βρίςκεται μακριά από τισ διακζςεισ του Ναυτεργατικοφ μασ κόςμου και να είναι εγκλωβιςμζνθ ςτο δόγμα 
τθσ ταξικισ ςυνεργαςίασ. 
Ζτςι και φζτοσ απζφυγε να λάβει απόφαςθ όπωσ πρότεινε θ Διοίκθςθ τθσ ΠΕΝΕΝ για 24ωρθ απεργία ςε 
όλεσ τισ κατθγορίεσ πλοίων. Περιορίςτθκε ςε μια άςφαιρθ ςτάςθ εργαςίασ τθν οποία και αυτι ακόμθ δεν 
ςτθρίηει με πρακτικό τρόπο. 
Η Διοίκθςθ τθσ ΠΕΝΕΝ ςτθν ςυνεδρίαςι τθσ ςτισ 28/4/2011 αποφάςιςε τθν ςυμμετοχι του κλάδου μασ 
ςτθν 24ωρθ απεργία τθσ ΓΕΕ και του Ε.Κ.Πειραιά ςτα πλοία που κα βρίςκονται ςτο λιμάνι του Πειραιά τθν 
1θ Μάθ 2011 (από 00.01 ζωσ 24.00) 
Καλοφμε τον κλάδο μασ και όλουσ τουσ Ναυτεργάτεσ να ςτθρίξουν με τθν ςυμμετοχι τουσ τόςο τθν απεργία 
τθσ 1θσ Μάθ όςο και αυτι που ιδθ ζχει αποφαςιςτεί ομόφωνα από τισ ΓΕΕ – ΑΔΕΔΤ για τισ 11/5/2011. 
Καλοφμε τουσ Ναυτεργάτεσ να πάρουν μζροσ ςτθν ςυγκζντρωςθ (που ςυνδιοργανϊνουν από κοινοφ 
Εργατικά ωματεία του Ε.Κ.Π ςτα οποία ςυμμετζχει και θ ΠΕΝΕΝ) τθν 1θ Μάθ 2011 ςτο Παςαλιμάνι ςτισ 
11.00 π.μ 

 
Με αγωνιςτικοφσ χαιρετιςμοφσ 

Η Διοίκθςθ τθσ ΠΕΝΕΝ 

 
ΟΛΟΙ ΣΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ ΣΗ 

 1θσ ΜΑΗ 2011 ΣΟ ΠΑΑΛΙΜΑΝΙ ΣΙ 11.00 π.μ 
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