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Συνάδελφοι, 
Η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ στην συνεδρίασή της στις 25/4/2012 αποφάσισε ομόφωνα την συμμετοχή του κλάδου 
μας στην 24ωρη απεργία που αποφάσισε η Διοίκηση του Ε.Κ. Πειραιά (24/4/2012) του οποίου η ΠΕΝΕΝ είναι 
μέλος. 
Η απεργία θα είναι 24ωρη, θα αρχίσει την 1/5/2012 ώρα 00.01 και θα ολοκληρωθεί στις 24.00 την 1/5/2012. 
Η 24ωρη απεργία θα γίνει στο λιμάνι του Πειραιά και θα αφορά τα πλοία όλων των κατηγοριών. 
Με την απεργία μας αυτή συμμετέχουμε  στην Εργατική Πρωτομαγιά που έχει καθιερωθεί από την εργατική 
τάξη και όλους τους εργαζομένους σαν ημέρα διεθνούς αλληλεγγύης, αγώνα για τα δικαιώματα των 
εργαζομένων ενώ ταυτόχρονα είναι και μέρα που αποτίουμε φόρο τιμής για τους εργαζόμενους που έπεσαν 
θύματα της αστικής τάξης και των πολιτικών εκπροσώπων της στην πάλη για την περιφρούρηση και  
διεύρυνση των κατακτήσεών τους.  
Η πλειοψηφία της Διοίκησης της ΠΝΟ για πολλοστή φορά αποδεικνύεται κατώτερη των περιστάσεων. Για 
άλλη μια φορά έρχεται σε αντίθεση με τις διαθέσεις των Ναυτεργατών όπως επίσης με τις αρχές και τις 
παραδόσεις του εργατικού κινήματος. Η στάση εργασίας που αποφάσισε δεν έχει κανένα αντίκρισμα και 
ισοδυναμεί με απεργοσπασία η μη συμμετοχή στην απεργία της εργατικής Πρωτομαγιάς. 
Η Πρωτομαγιά του 2012 βρίσκει τους εργαζόμενους στην Ελλάδα σε θέση μάχης, απέναντι στον πόλεμο που 
τους έχουν κηρύξει το κεφάλαιο η κυβέρνηση η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΔΝΤ. 
Η οικονομική κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη, φαίνεται ότι αποτελεί τη μεγάλη ευκαιρία για την εργοδοσία 
και τις τράπεζες, να ανατρέψουν κάθε ιστορική κατάκτηση του εργατικού κινήματος. 
Οι εργαζόμενοι στην Ευρώπη και σε όλο τον Κόσμο, είναι αντιμέτωποι με αντεργατικές πολιτικές, που 
παίρνουν τη μορφή χιονοστιβάδας και σαρώνουν τα εργατικά δικαιώματα. Το οκτάωρο, που αποτέλεσε το 
αίτημα του εργατικού ξεσηκωμού του Σικάγου αμφισβητείται και σε αρκετές περιπτώσεις έχει καταργηθεί. 
Η εφαρμογή των μνημονίων, η υπογραφή των δανειακών συμβάσεων οδήγησε σε πλήρη κοινωνική και 
οικονομική κατάρρευση τη χώρα και την εργατική τάξη σε συνθήκες απόλυτης φτώχιας και εξαθλίωσης. 
Μετά από αυτή την εξέλιξη το εργασιακό και κοινωνικό τοπίο αλλάζει δραματικά.  
Η ανεργία εκτινάσσεται σε πρωτοφανή ύψη, οι μισθοί και το εργατικό εισόδημα συμπιέζονται καθημερινά, 
τα κοινωνικά συλλογικά δημοκρατικά και εργασιακά δικαιώματα έχουν μπει στη λαιμητόμο. Κυρίαρχος 
στόχος για το κεφάλαιο παραμένει η διατήρηση και η αύξηση της κερδοφορίας του κεφαλαίου με την 
υποτίμηση της αξίας της εργατικής δύναμης. 
Με πρόσχημα τον κίνδυνο χρεοκοπίας της χώρας, μας έχουν οδηγήσει σε κοινωνική χρεοκοπία με οδυνηρές 
συνέπειες για την εργατική και λαϊκή οικογένεια. 
Οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, υλοποιώντας κατά γράμμα τις εντολές του 
κεφαλαίου εφάρμοσαν πολιτικές, που εκτός από την εξαφάνιση των εργατικών δικαιωμάτων είχαν τραγικές 
συνέπειες στην παραγωγική βάση της χώρας, οδηγώντας την οικονομία στα βάραθρο. 
Στο διάστημα αυτό αναπτύχθηκαν μεγάλοι αγώνες από την εργατική τάξη ενάντια στις πολιτικές του 
μνημονίου, για την υπεράσπιση των μισθών, των συλλογικών συμβάσεων, των ασφαλιστικών και 
εργασιακών δικαιωμάτων, το δικαίωμα για δωρεάν πρόσβαση και διατήρηση των κοινωνικών αγαθών, της 
παιδείας της υγείας της κοινωνικής πρόνοιας. 
Πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτές τις κινητοποιήσεις έπαιξε το Συνδικαλιστικό Κίνημα, παρά τα προβλήματα, 
τις χρόνιες αδυναμίες και αγκυλώσεις. Η μεγάλη συμμετοχή στις γενικές απεργίες, οι κλαδικές 
κινητοποιήσεις και οι αγώνες σε χώρους εργασίας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ήταν πρωτόγνωρες και με 
πολύ μεγάλη συμμετοχή και ένταση. 



Διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα εάν στις κορυφαίες συνδικαλιστικές οργανώσεις ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ 
(πλειοψηφία) δεν επικρατούσαν οι δυνάμεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού οι οποίες 
στην ουσία είναι υποταγμένες στις νεοφιλελεύθερες κυβερνητικές πολιτικές και υπηρετούν το μεγάλο 
κεφάλαιο και τις επιλογές του. 
Η εργατική τάξη στην πιο κρίσιμη στιγμή των τελευταίων δεκαετιών χρειάζεται να ξεπεράσει αυτά τα 
εμπόδια και να οργανώσει τον αγώνα της σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα για την υπεράσπιση του 
δικαιώματος στην εργασία, των εργατικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, των δημοσίων αγαθών και 
υπηρεσιών. 
Η μαζικοποίηση των σωματείων, η αλλαγή των συσχετισμών, η αναζωογόνηση τους, η δημοκρατική 
λειτουργία τους είναι στοιχεία που πρέπει να μπουν στην ατζέντα ταυτόχρονα με την οργάνωση των 
αντιστάσεων και των διεκδικήσεων. 
Η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ με την συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία αγωνίζεται: 

- Για την άμεση ανάκληση και κατάργηση της πολιτικής επιστράτευσης των Ναυτεργατών. 
- Την λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ανεργίας, την πάταξη της παράνομης μεσιτείας και την 

ουσιαστική προστασία των ανέργων που εξαιτίας της ασκούμενης ναυτιλιακής πολιτικής έχει αυξηθεί 
σε πρωτόγνωρα υψηλά επίπεδα (κατάργηση των εγκριτικών πράξεων, όλων των ειδικών συνθέσεων, 
εφαρμογή της δεκάμηνης ναυτολόγησης, μη κατάργηση του καμποτάζ, αυστηροί έλεγχοι για την 
τήρηση των οργανικών συνθέσεων). Τα μέτρα αυτά σε συνδυασμό με μια άλλη ναυτιλιακή πολιτική 
θα συμβάλουν αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της ανεργίας. 

- Την διατήρηση της αυτοτέλειας του ΝΑΤ, του Οίκου Ναύτη, και όλων των άλλων ασφαλιστικών 
Ταμείων με την ταυτόχρονη στήριξη και οικονομική ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό σε 
ύψος που να καλύπτονται πλήρως οι πραγματικές ανάγκες των Ταμείων μας. 

- Κατάργηση όλων των αντεργατικών και αντιασφαλιστικών μέτρων και πολιτικών που καταργούν και 
συρρικνώνουν τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εν ενεργεία και συνταξιούχων Ναυτικών (μειώσεις 
συντάξεων, επικουρικών, υποβάθμιση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κ.α). 

- Άμεση καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών σε όλους τους Ναυτεργάτες που τους οφείλονται 
μισθοί και λοιπές αποδοχές. 

- Απαιτούμε την υπογραφή και ανανέωση όλων των ΣΣΕ για το 2011 και 2012 με την ικανοποίηση των 
δίκαιων και ώριμων αιτημάτων μας. 

- Ανάκληση της αντιναυτεργατικής νομοθεσίας περί καμποτάζ. Οι τελευταίες ρυθμίσεις οδηγούν στον 
εκτοπισμό της Ελληνικής σημαίας και στον ολοκληρωτικό αφανισμό τους Έλληνες Ναυτεργάτες. 

Η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ ενώνει την φωνή και τον αγώνα της μαζί με όλα τα συνδικάτα της χώρας που 
αγωνίζονται για την ανατροπή της άθλιας και βάρβαρης κυβερνητικής πολιτικής η οποία λειτουργεί ως 
εγκάθετος της τρόικας, των μεγαλοεργοδοτών, των βιομηχάνων, των μεγαλοξενοδόχων και των εφοπλιστών. 
Πιστεύουμε ότι οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και ευρύτερα τα λαϊκά στρώματα ολοένα και περισσότερο 
θα αντιπαλεύουν, θα αντιστέκονται και θα συντονίζουν τους αγώνες τους για την ανατροπή της 
αντιδραστικής και αντιλαϊκής πολιτικής. 
Για την ανατροπή των κυβερνήσεων που υπηρετούν αυτές τις πολιτικές. Για να εφαρμοσθεί στην χώρα μας 
μια άλλη πολιτική που θα έχει στο επίκεντρό της τα λαϊκά συμφέροντα, την ικανοποίηση των αναγκών των 
εργαζομένων και γενικότερα των λαϊκών στρωμάτων.  
 

 ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 1ης ΜΑΗ 2012 

 ΟΛΟΙ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΑΣ ΠΑΡΟΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 
ΣΤΕΦΑΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ ΤΗΝ 1η ΜΑΗ ΣΤΙΣ 9.30 Π.Μ 

 ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΠΕΡΝΟΥΜΕ ΜΕΡΟΣ  ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΚΟΤΖΙΑ) ΣΤΙΣ 10.30 Π.Μ 

 
25/4/2012 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΝΕΝ 
 


