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Από: Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΝΕΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛΙΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ 
ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ – ΕΝΩΣΗ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 

 
Οι δυνάμεις που υπηρετούν στο Ναυτεργατικό κίνημα το μοντέλο του κομματικού συνδικαλισμού (Προεδρεία 
ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ – ΕΝΩΣΗ ΜΑΓΕΙΡΩΝ) σε χθεσινή ανακοίνωσή τους επιτίθενται για άλλη μια φορά 
ενάντια στην ΠΕΝΕΝ διαστρεβλώνοντας συνειδητά τις θέσεις της, ψευδολογώντας ασύστολα και κακοποιώντας 
με χονδροειδέστατο τρόπο την αλήθεια προσπαθούν να χρεώσουν τυχοδιωκτισμό στην δράση και τους αγώνες 
της ΠΕΝΕΝ.   
Η επιλογή του χρόνου και το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ανακοίνωσης δείχνει ότι οι δυνάμεις του 
κομματικού συνδικαλισμού έχουν στοχοποιήσει και στρέφουν τα βέλη της άθλιας κομματικής και 
γκεμπελίστικης προπαγάνδας τους ενάντια στις συνεπείς και αγωνιστικές δυνάμεις του Ναυτεργατικού χώρου 
και γενικότερα του συνδικαλιστικού κινήματος της χώρας που αγωνίζονται στην πρώτη γραμμή ενάντια στην 
μνημονιακή κυβερνητική πολιτική, ενάντια στην ασκούμενη ναυτιλιακή πολιτική που στηρίζει και διευρύνει τα 
προνόμια και την επιχειρηματική ασυδοσία του μεγάλου κεφαλαίου και των εφοπλιστών. 
Στο στόχαστρο της επίθεσής τους ήταν και παραμένουν αυτές οι δυνάμεις και όχι ο εργοδοτικός και 
κυβερνητικός συνδικαλισμός και η όποια αντιεφοπλιστική  - αντιεργοδοτική  και αντικυβερνητική ρητορική 
τους δεν μπορεί πλέον να καλύψει το αναμφισβήτητο γεγονός ότι έχουν υποταχθεί πλήρως και συμπορεύονται 
ανοιχτά με το εφοπλιστικό κατεστημένο και με τις συνδικαλιστικές δυνάμεις που το υπηρετούν. 
Εχθρός και αντίπαλή τους είναι η ΠΕΝΕΝ, είναι η Αυτόνομη Παρέμβαση και σε πολιτικό επίπεδο όλες οι άλλες 
αριστερές δυνάμεις. 
Προφανώς η νέα στρατηγική τους υπηρετεί το δόγμα ότι η ανάπτυξη των αγώνων δεν υπηρετεί το συμφέρον 
του λαού  και των εργαζομένων αλλά την άνοδο και την δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ προς την εξουσία.  
Γι’ αυτό όλο το τελευταίο διάστημα έχουν βάλει την ουρά στα σκέλια τους, συμπορεύονται με τις δυνάμεις του 
εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού για αυτό οι δυνάμεις τους πρωτοστατούν στο να μην 
λαμβάνονται αποφάσεις αγωνιστικών διεκδικήσεων και τελικά αναδεικνύονται άθλιοι υπονομευτές των 
δίκαιων διεκδικήσεων των εργαζομένων και των Ναυτεργατών. 
Από την πλευρά της ΠΕΝΕΝ όμως να ξεχάσουν ότι θα έχουν ασυλία στις αθλιότητες που λένε, γράφουν και 
διαπράττουν. 
Τελευταία κατορθώματα των δυνάμεων του κομματικού συνδικαλισμού στον χώρο μας είναι η συμφωνία τους 
με τις άλλες δυνάμεις του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού για την αναστολή της πρόσφατης 
συνδικαλιστικής παρέμβασης χωρίς ουσιαστικά να έχει δοθεί λύση στην καταβολή των δεδουλευμένων μισθών 
των Ναυτεργατών, είναι επίσης η συμφωνία τους να αναχωρήσουν πλοία μέσα από το λιμάνι του Πειραιά που 



τα πληρώματά τους έχουν να λαμβάνουν μισθούς 4 και 5 μηνών, είναι η συμφωνία τους να σταματήσουν οι 
αγώνες από την Ομοσπονδία και στο εξής να οργανώνονται με την ευθύνη των πληρωμάτων και με την μορφή 
της επίσχεσης εργασίας, είναι η ένοχη σιωπή τους για την σύλληψη και παραπομπή στο αυτόφωρο στελεχών 
της ΠΕΝΕΝ που αγωνίζονται για την εξόφληση των δεδουλευμένων. 
Άραγε είναι τυχαίο ότι οι δυνάμεις του κομματικού συνδικαλισμού την μέρα της κινητοποίησης στο Λαύριο 
όπου σε όλα τα πλοία υπάρχει απλήρωτη ναυτική εργασία δεν κατάφεραν να πείσουν για επίσχεση εργασίας 
ούτε ένα μέλος πληρώματος; 
Είναι άραγε μόνο η ανικανότητά τους, είναι μόνο η αποξένωσή τους από τα πληρώματα και από τα 
προβλήματα, είναι μόνο η διασπαστική υπονομευτική στάση τους και η τακτική τους, είναι μόνο το γεγονός ότι 
έχουν μετατρέψει τα σωματεία τους σε γκέτο εξοστρακίζοντας κάθε διαφορετική άποψη, είναι μόνο ότι 
λειτουργούν σαν μια γραφειοκρατία ξεκομμένη από τις αγωνίες και τα προβλήματα των μελών τους και των 
Ναυτεργατών; 
Είναι όλα αυτά μαζί και πολλά ακόμη που τους έχουν οδηγήσει σε πλήρη χρεοκοπία της αδιέξοδης γραμμής 
τους και τους οδηγούν συστηματικά στο περιθώριο και στην απομόνωση από τους εργαζόμενους και τους 
Ναυτεργάτες. 
Τέλος σχετικά με τα γεγονότα στην Ραφήνα και στο πλοίο «ΠΗΝΕΛΟΠΗ Α» θέλουμε να σημειώσουμε δύο λόγια 
για την αποκατάσταση της αλήθειας και επειδή έχουν ξεπεράσει στα ψέματα ακόμη κι αυτόν τον Γκέμπελς. 
Οι 6-7 υπογραφές (εκ των οποίων 3 Ναύτες) που είχαν δοθεί σε κλιμάκιο της ΠΕΜΕΝ που παρουσιάστηκε ως 
ΠΝΟ στο ανωτέρω πλοίο πριν την επίσχεση εργασίας (7/6/2013) της ΠΕΝΕΝ, εάν είχαν και τις στοιχειώδεις 
σχέσεις και δεσμούς με τα μέλη τους (μηχανικοί – μάγειροι – και πλήρωμα μηχανής τα οποία στο 90% δεν 
δέχθηκαν να υπογράψουν την επίσχεση που ζήτησε το κλιμάκιό τους) θα γνώριζαν ότι στις 6/6/2013 στο πλοίο 
είχε πάει ο ίδιος ο πλοιοκτήτης Αλέκος Αγούδημος (μετά από παραίνεση της πλειοψηφίας της ΠΝΟ) ο οποίος 
παρέμεινε έως αργά το βράδυ και έπειτα από διαδοχικές συσκέψεις και διαπραγματεύσεις έθεσε στο πλήρωμα 
ένα χρονοδιάγραμμα εξόφλησης το οποίο έγινε αποδεκτό από το σύνολο των Ναυτεργατών. 
Κατά συνέπεια τα άθλια γκεμπελίστικα σενάρια περί παρέμβασης της ΠΕΝΕΝ για ανάκληση υπογραφών είναι 
όχι μόνο μυθεύματα αλλά αποτελούν αισχρά ψεύδη. 
Μετά την σύσκεψη και συμφωνία εφοπλιστή – πληρώματος, νωρίς το πρωί στις 7/6/2013 που επισκέφθηκε 
κλιμάκιο της ΠΕΝΕΝ το πλοίο (προηγούμενα είχαν πάει εκπρόσωποι των 3 σωματείων και εισέπραξαν την 
αρνητική απάντηση όλων στα περί επίσχεσης εργασίας) και μετά από διαλογική συζήτηση με το πλήρωμα 
καταστρώματος συμφωνήθηκε να διεκδικήσουν τα δεδουλευμένα με επίσχεση εργασίας ενώ οι εκπρόσωποι 
του κομματικού συνδικαλισμού κοινώς λάκισαν και εξαφανίστηκαν δηλώνοντας ότι θα πάνε στο Λαύριο. 
Αυτά είναι τα πραγματικά γεγονότα και καμία προσπάθεια διαστρέβλωσης όσο κι αν αυτό επιχειρείται από τις 
δυνάμεις του κομματικού συνδικαλισμού δεν θα έχει αποτέλεσμα. 
Προς επιβεβαίωση όλων των παραπάνω αύριο 12/6/2013 τους επιφυλάσσουμε μια πολύ δυσάρεστη γι’ αυτούς 
έκπληξη……. 
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