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Από: Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού 

Προς: - Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά – Α΄ Λιμενικό Τμήμα – Γραφείο Ανάκρισης 

- Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά 

Με έκπληξη διαπιστώνουμε ότι για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες καλούμαστε να δώσουμε εξηγήσεις σχετικά με 

την απόφασή μας (αυτήν την φορά στις 17/1/2012) να κατέλθουμε σε απεργία μαζί με εκατοντάδες οργανώσεις στο 

λεκανοπέδιο της Αττικής. 

Αιτήματα και στόχοι της απεργίας μας ήταν η ανατροπή των γνωστών μέτρων από τα μνημόνια 1 και 2, τους 

εφαρμοστικούς νόμους και γενικότερα η αντεργατική πολιτική όπως αυτή εκφράστηκε με μέτρα σε βάρος της εργατικής 

τάξης και των Ναυτεργατών. 

Το Προεδρείο και η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ θεωρούν απαράδεκτο στις σημερινές συνθήκες να καλούνται εκλεγμένοι 

εκπρόσωποι του συνδικαλιστικού κινήματος να απολογηθούν ή να αιτιολογήσουν την απόφαση που έλαβαν τα αρμόδια 

συλλογικά όργανα της ΠΕΝΕΝ για κήρυξη απεργίας και για την άσκηση του νόμιμου και συνταγματικά κατοχυρωμένου 

δικαιώματος της απεργίας. 

Το δικαίωμα αυτό αποτελεί κατάκτηση του εργατικού κινήματος και κερδήθηκε με αγώνες θυσίες και αίμα και σε καμιά 

περίπτωση ούτε το εκχωρούμε ούτε το διαπραγματευόμαστε. Σε κάθε περίπτωση η ΠΕΝΕΝ ενήργησε και ενεργεί με βάση 

τις νόμιμες διεκδικήσεις του κλάδου, στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας και στα καταστατικά πλαίσια που 

καθορίζονται από τις αρχές και τα όργανα της ΠΕΝΕΝ. 

Κατά συνέπεια αδυνατούμε να κατανοήσουμε την σκοπιμότητα της κλήσης μας σχετικά με την απεργία μας στις 

17/1/2012.  

Σημειώνουμε ότι η ΠΕΝΕΝ ιδρύθηκε το 1904 και πάντοτε τα μέλη και ο κλάδος μας ήταν και είναι στην πρώτη γραμμή του 

αγώνα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του Ναυτεργατικού μας κόσμου. Σε αυτήν την κατεύθυνση κινήθηκε η 

Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ και στην απεργία της 17/1/2012 στην οποία είχαν συμμετοχή τα ανώτερα όργανα του 

συνδικαλιστικού κινήματος όπως Εργατικά Κέντρα Πειραιά, Αθήνας, Ελευσίνας, Λαυρίου κ.λπ.  

Με εντολή του Δ.Σ 

Ο Πρόεδρος                                                                      Ο Γεν. Γραμματέας 

Νταλακογιώργος Αντώνης                                               Δεσποτίδης Νικήτας 


