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Από: Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΝΕΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΙΜΟΥ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ 

Η ΤΡΙΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ 

 
Απαντώντας στην δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου κ. Σίμου Κεδίκογλου στις 6/6/2013 προς τους 
Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με την βία και την τρομοκρατία που ασκήθηκε εναντίον των Ναυτεργατών 
προκειμένου να υπονομευθεί ο δίκαιος αγώνας τους για την εξόφληση των δεδουλευμένων αποδοχών τους, 
θέλουμε να υπογραμμίσουμε τα παρακάτω: 
Αυτοί που παρανομούν κατ’ εξακολούθηση είναι οι εφοπλιστές οι οποίοι οφείλουν δεδουλευμένες αποδοχές 
που φθάνουν και τους 7 μήνες σε χιλιάδες Ναυτεργάτες. 
Η τρικομματική κυβέρνηση, ο ΥΝΑ κ. Μουσουρούλης καθώς και οι Λιμενικές και Εισαγγελικές αρχές κωφεύουν 
επί σειρά μηνών, αγνοούν και περιφρονούν την φωνή αγωνίας και απόγνωσης των Ναυτεργατών που 
απαιτούν την εξόφληση των δεδουλευμένων τους. 
Παράνομες είναι κύριε εκπρόσωπε της Κυβέρνησης οι Ναυτιλιακές εταιρίες οι οποίες παραβιάζουν και 
καταστρατηγούν ασύστολα τις ΣΣΕ, την Ναυτική νομοθεσία, αρνούνται να καταβάλουν τα δεδουλευμένα και τα 
πλοία λειτουργούν τα τελευταία 2 χρόνια με απλήρωτους Ναυτεργάτες που αντιμετωπίζουν πλέον τεράστια 
κοινωνικά, οικονομικά και οικογενειακά προβλήματα.  
«Παραλογισμός» κ. εκπρόσωπε της κυβέρνησης είναι η κυβέρνηση, το ΥΝΑ, οι εποπτικές και ελεγκτικές αρχές 
να αδρανούν, να αδιαφορούν και στην πράξη να νομιμοποιούν την εργοδοτική αυθαιρεσία και παρανομία 
χωρίς να τους επιβάλονται οι νόμιμες και προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις. 
Όμως δεν έχουμε αυταπάτες η πολιτική της τρικομματικής κυβέρνησης είναι η στήριξη του μεγάλου κεφαλαίου 
είναι η στήριξη της ασύδοτης επιχειρηματικής δράσης του, είναι η συντριβή των εργασιακών – κοινωνικών και 
ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, είναι η περιθωριοποίηση των Συνδικάτων. 
Η παράλυση των λιμανιών και των Ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών που αναφέρεται στην δήλωσή μας είναι έργο 
και αποτέλεσμα της δικής σας πολιτικής που υπηρετεί πιστά το δόγμα της ανταγωνιστικότητας του 
κεφαλαίου και της κερδοφορίας των Ναυτιλιακών επιχειρήσεων και συνεχώς διευρύνετε τα προνόμια στους 
εφοπλιστές και το μεγάλο κεφάλαιο. 
Κατά συνέπεια οι αναφορές σας για τις Ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες (που η πολιτική σας τις αποδιαρθρώνει και 
τις διαλύει) είναι υποκριτικές και εξυπηρετούν επικοινωνιακές σκοπιμότητες, αποσκοπούν στον κοινωνικό 
αυτοματισμό και τελικά επιβάλουν την βάρβαρη αντιλαϊκή νεοφιλελεύθερη πολιτική της κυβέρνησης και των 
τοκογλύφων δανειστών μέσω των μνημονίων. 
Αυτές τις πολιτικές το συνδικαλιστικό κίνημα, οι εργαζόμενοι και ο λαός τις αντιπαλεύουν και με τον αγώνα 
τους θα τις ανατρέψουν. 
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