
ΑΠΑΝΣΗΗ ΣΟΤ ΑΘΛΙΟΤ ΛΑΠΟΛΟΓΟΤ ΣΟΤ ΚΟΜΜΑΣΙΚΟΤ ΤΝΔΙΚΑΛΙΜΟΤ 
(ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ ΠΕΜΕΝ – ΣΕΦΕΝΩΝ) 

 
ε εξζλιξθ βρίςκεται μια πρωτοφανισ βρϊμικθ και άκλια επίκεςθ ςε βάροσ τθσ Διοίκθςθσ τθσ ΠΕΝΕΝ από τισ δυνάμεισ που 
ανικουν ςτισ Διοικιςεισ των ωματείων ΠΕΜΕΝ – ΣΕΦΕΝΩΝ και όπωσ είναι γνωςτό υπθρετοφν το μοντζλο του 
κομματικοποιθμζνου ςυνδικαλιςμοφ. Σελευταία φαίνεται ότι ζχουν ςυμμαχιςει με δυνάμεισ του εργοδοτικοφ και 
κυβερνθτικοφ ςυνδικαλιςμοφ ςτθν ΠΝΟ με κοινό ςτόχο και επιδίωξθ να υπονομευκεί και να ςτοχοποιθκεί με βρϊμικεσ 
μεκόδουσ θ ΠΕΝΕΝ. 
Πραγματικά αν διαβάςει κανείσ το τελευταίο διάςτθμα τισ ανακοινϊςεισ, δελτία τφπου και τα δθμοςιεφματα ςτον 
κομματικό τουσ τφπο, κα νομίηει ότι ο μοναδικόσ αντίπαλοσ και εχκρόσ των δυνάμεων του κομματικοφ ςυνδικαλιςμοφ 
είναι ο Πρόεδροσ και το Δ. τθσ ΠΕΝΕΝ και όχι το εφοπλιςτικό κεφάλαιο, θ κυβζρνθςθ, θ τρόικα, το ΤΘΤΝΑΛ κακϊσ επίςθσ 
ο κυβερνθτικόσ και εργοδοτικόσ ςυνδικαλιςμόσ. 
Καταλαβαίνουμε το άγχοσ και τθν αγωνία τουσ που για πολλοςτι φορά τθν τελευταία 20ετία είδαν να ςυντρίβονται οι 
ςτόχοι και οι προςδοκίεσ τουσ για αλλαγι των ςυςχετιςμϊν δυνάμεων ςτθν ΠΕΝΕΝ. Είχαν προθγθκεί εκλογζσ και ςε άλλα 
Ναυτεργατικά ωματεία ςτα οποία είχαν αποτφχει παταγωδϊσ να ενιςχφςουν  ουςιαςτικά τισ δυνάμεισ τουσ. Σο γεγονόσ 
αυτό ανατρζπει τουσ ιςχυριςμοφσ τουσ για τον ρόλο τουσ ςτο ναυτεργατικό ςυνδικαλιςτικό κίνθμα. 
Αντιλαμβανόμαςτε ότι ςτον ςχεδιαςμό του κομματικοφ τουσ φορζα θ ανατροπι τθσ αγωνιςτικισ και ταξικισ Διοίκθςθσ τθσ 
ΠΕΝΕΝ κατζχει όλα αυτά τα χρόνια πρωταρχικι κζςθ, για να μθ ποφμε ότι αποτελεί τον μοναδικό ςτόχο τουσ. Εκείνο που 
προκαλεί το κοινό αίςκθμα των Ναυτεργατϊν είναι ότι το μόνο όπλο που ζμεινε για να πολεμιςουν – υπονομεφςουν τθν 
Διοίκθςθ τθσ ΠΕΝΕΝ είναι θ λαςπολογία, θ ςυκοφαντία και θ διαςτρζβλωςθ τθσ αλικειασ. Αναδεικνφονται ωσ άριςτοι 
μακθτζσ τθσ γκεμπελίςτικθσ ςχολισ. ε αυτόν τον άκλιο κατιφορο που ζχουν οδθγθκεί κρίνονται όχι μόνο από όλουσ 
γενικά τουσ Ναυτεργάτεσ αλλά και από αυτά τα ίδια τα μζλθ τουσ. Αν πάρουμε ςαν βάςθ τθν ςυμμετοχι των μελϊν τουσ 
ςτθν κορυφαία ςυλλογικι και ςωματειακι διαδικαςία όπωσ είναι θ ςυνζλευςθ φαίνεται ότι με αυτζσ τισ ακλιότθτεσ θ 
μεγάλθ πλειοψθφία των μελϊν τουσ τουσ γυρίηουν τθν πλάτθ!! 
Είναι χαρακτθριςτικό ότι ςτισ ςυνελεφςεισ από κοινοφ αυτϊν των δφο ωματείων θ ςυμμετοχι ιταν πολφ μικρότερθ από 
αυτι που είχε θ Ζνωςθ Ναυτϊν μόνθ τθσ!!! 
Είμαςτε βζβαιοι ότι και αυτι θ τυχοδιωκτικι και άκλια επιχείρθςθ ςε βάροσ τθσ ΠΕΝΕΝ κα αποτφχει και ςτο τζλοσ για 
άλλθ μια φορά οι εμπνευςτζσ, οργανωτζσ και εκτελεςτζσ αυτϊν των ακλιοτιτων κα αποτφχουν οικτρά. 
Αναφορικά με τα όςα ςυκοφαντικά και άκλια καταλογίηουν ςτθν ΠΕΝΕΝ κζλουμε να τονίςουμε τα παρακάτω: 
χετικά με τθν εταιρεία ΛΟΤΗ και τα κρουαηιερόπλοια, να απευκυνκοφν ςε αυτοφσ (ΠΝΟ – ωματεία) οι οποίοι ςτισ 
15/2/2011 προςιλκαν ςε ςυνάντθςθ με τον ΤΘΤΝΑΛ και εκπροςϊπουσ τθσ εταιρείασ και ςυμφϊνθςαν ςε αρικμό Ελλινων 
(195 για το 2011) που είναι περίπου 50% μικρότεροσ από αυτόν όςων εργάηονταν τθν περίοδο του 2010. 
Η ΠΕΝΕΝ οφτε κλικθκε, οφτε ςυμμετείχε, οφτε ςυμφϊνθςε ςε αυτιν τθν απαράδεκτθ διαδικαςία. 
Γιατί τόςον καιρό βγάηουν τον ςκαςμό και ςιωποφν για τουσ υπεφκυνουσ αυτισ τθσ παραςυναγωγισ θ οποία ζγινε ςτο 
Τπουργείο (ΤΘΤΝΑΛ) χωρίσ να ενθμερωκεί θ Διοίκθςθ τθσ ΠΝΟ και χωρίσ να γνωρίηει τίποτα θ Ζνωςθ Ναυτϊν; Οι 
ςυκοφάντεσ και λαςπολόγοι του κομματικοφ ςυνδικαλιςμοφ ξζρουν ποιοί πιραν μζροσ και πϊσ ςυμφϊνθςαν. Αλλά θ 
βρϊμικθ και ανικικθ ςυμπαιγνία με τισ δυνάμεισ του εργοδοτικοφ και κυβερνθτικοφ ςυνδικαλιςμοφ δεν τουσ επιτρζπει να 
πουν τα πράγματα με το όνομά τουσ. 
Όταν πολφ αργότερα (μετά τθν ςυμφωνία ςτο Τπουργείο) τζκθκε ςε εφαρμογι ο αρικμόσ (195 Ζλλθνεσ) θ εταιρεία είχε 
καταμερίςει αναλογικά τον αρικμό αυτό κατά κφριο λόγο ςτα υπό Ελλθνικι ςθμαία πλοία. Ζτςι θ μείωςθ αυτι 
μεταφράηονταν για τον κλάδο τθσ κουβζρτασ (πλιρωμα καταςτρϊματοσ) ςε 1 Λοςτρόμο και 4 Ναφτεσ ςτα δφο πλοία με 
Ελλθνικι ςθμαία (ΚΡΤΣΑΛ – ΚΑΛΤΨΩ). Ή κα αποδεχόμαςταν τον αρικμό αυτό ι ζπρεπε να διαπραγματευκοφμε τθν 
αφξθςι του. Επιλζξαμε ςυνειδθτά το δεφτερο με αποτζλεςμα μόνο ςτο ζνα πλοίο (ΚΡΤΣΑΛ) να γίνει μια μείωςθ 3 ατόμων 
και ςτο ΚΑΛΤΨΩ να μθν πειραχκεί κακόλου θ προθγοφμενθ ςφνκεςθ. Απ’ ότι γνωρίηουμε θ μείωςθ τθσ ςφνκεςθσ ςτα δφο 
πλοία ξεπερνά τα 50 άτομα. 
Ο πόνοσ τουσ ζπιαςε μόνο για τουσ 3 Ναφτεσ ςτα δφο πλοία, για τουσ υπόλοιπουσ γιατί ζχουν αυτιν τθν επαίςχυντθ 
ςιωπι; Σι ςκοπιμότθτεσ κρφβονται και ςυναλλαγζσ υπάρχουν και ςιωποφν για τουσ 47 και διαμαρτφρονται για τουσ 3; 
Φυςικά όλοι καταλαβαίνουν ότι χρθςιμοποιοφν κάκε ακζμιτο και ανζντιμο μζςο για να πολεμιςουν τθν ΠΕΝΕΝ. Δεν τουσ 
ενδιαφζρει ο κυβερνθτικόσ και εργοδοτικόσ ςυνδικαλιςμόσ. Εξάλλου από αυτοφσ απολαμβάνουν πλιρθ αςυλία και 
αςυδοςία. Μποροφν να λζνε ότι κζλουν, να γράφουν ότι κζλουν χωρίσ ποτζ κανείσ να τουσ απαντά. 
Εμείσ δεν τουσ αναγνωρίηουμε οφτε ςαν ιδιοκτιτεσ τθσ εργατικισ τάξθσ, οφτε φυςικά κα αφινουμε αναπάντθτεσ τισ 
άκλιεσ, φπουλεσ και ςυκοφαντικζσ επικζςεισ ςε βάροσ του ιςτορικοφ μασ ωματείου. 



Χαιρόμαςτε που τουσ ενοχλεί θ παρζμβαςθ και θ δράςθ τθσ Ζνωςισ μασ για τθν ανεργία και όχι μόνο. Ζτςι αποδεικνφουν 
τισ πραγματικζσ τουσ προκζςεισ. Εμείσ κα ςυνεχίςουμε τον αγϊνα κόντρα και ενάντια ςτθν αδράνεια του εργοδοτικοφ και 
κυβερνθτικοφ ςυνδικαλιςμοφ και κα ξεςκεπάηουμε τον ρόλο του κομματικοφ ςυνδικαλιςμοφ. 
Προςπάκθςαν να δθμιουργιςουν εντυπϊςεισ ςτισ πρόςφατεσ εκλογζσ μασ περί δικεν διπλϊν μθτρϊων, ενϊ μίλθςαν για 
βία, τρομοκρατία των εταιριϊν και άλλα τζτοια φαιδρά τα οποία λζνε – επαναλαμβάνουν ςε κάκε ωματείο, ςε κάκε 
εργατικό χϊρο που τα αποτελζςματα των εκλογϊν δεν τουσ ικανοποιοφν. Σελευταίο και πρόςφατο παράδειγμα οι εκλογζσ 
ςτο υνδικάτο Μετάλλου που είδαν τισ δυνάμεισ τουσ να ςυρρικνϊνονται δραματικά. 
Απάντθςθ ζδωςαν κατ’ αρχιν 6 δικαςτικοί αντιπρόςωποι που προΐςταντο των εκλογϊν μασ και θ απάντθςθ ιταν 
ςυντριπτικι ςτουσ άκλιουσ ιςχυριςμοφσ τουσ. 
χετικά με τα Μθτρϊα: Η Διοίκθςθ τθσ ΠΕΝΕΝ ζχει ιδθ αποςτείλει ςε όλα τα κεςμικά όργανα (ΓΕΕ – Ε.Κ.Πειραιά – ΠΝΟ 
κ.λπ) τα πάντα γφρω από τισ εκλογζσ (μθτρϊα μελϊν, ψθφίςαντα μζλθ, αποφάςεισ που αφοροφν τθν διεξαγωγι των 
εκλογϊν και κάκε νόμιμο ζγγραφο περί των εκλογϊν μασ). 
Ζτςι δείχνουμε και αποδείχνουμε τι ςθμαίνει διαφάνεια, ζλεγχοσ και απόλυτθ εφαρμογι των δθμοκρατικϊν διαδικαςιϊν. 
Δεν φοβόμαςτε τον ζλεγχο, τον επιδιϊκουμε και τον επιηθτοφμε!!!  
Περιμζνουμε από τισ Διοικιςεισ των ωματείων ΠΕΜΕΝ – ΣΕΦΕΝΩΝ να αποςτείλουν κι αυτοί άμεςα όλα τα ςτοιχεία τθσ 
εκλογικισ διαδικαςίασ των τελευταίων αρχαιρεςιϊν τουσ προσ όλα τα κεςμικά όργανα του ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ και 
τουσ υποςχόμαςτε ότι κα κάνουμε φφλλο και φτερό από πλευράσ ελζγχου κάκε ςτοιχείο που αφορά τισ εκλογζσ τουσ. 
χετικά τϊρα με τισ εκλογζσ μασ, αρχικά κζλουμε να υπογραμμίςουμε ότι είμαςτε το μόνο ωματείο τθν τελευταία 20ετία 
που ςτισ εκλογικζσ μασ διαδικαςίεσ επανειλθμμζνα ζχουν πάρει μζροσ όλεσ οι υπαρκτζσ τάςεισ και ρεφματα που υπάρχουν 
και δρουν ςτο ςυνδικαλιςτικό κίνθμα. Η παροφςα Διοίκθςθ το χαμθλότερο ποςοςτό που ζλαβε ιταν όταν ςτισ εκλογζσ μασ 
είχαν πάρει μζροσ 7 παραταξιακοί ςυνδυαςμοί και ζλαβε 61,5%. 
Αυτό αποτελεί απάντθςθ ςτισ ακλιότθτεσ περί ανάμειξθσ ςτισ εκλογζσ μασ από δυνάμεισ Ναυτιλιακϊν εταιριϊν. Μόλισ 
πρόςφατα ςτθν Αϋ τακτικι Γ. για τθν λογοδοςία και τθν πορεία του ωματείου θ Διοίκθςθ ζλαβε ζγκριςθ του 90% των  
μελϊν. Επρόκειτο για μια ςυνζλευςθ που από πλευράσ ςυμμετοχισ ιταν υπερδιπλάςια ςε ςφγκριςθ με αυτιν τθσ ΠΕΜΕΝ 
που ζγινε τθν ίδια θμζρα.  Ασ μθν κάνουμε ςφγκριςθ με το ΣΕΦΕΝΩΝ….. Η παροφςα Διοίκθςθ τθσ ΠΕΝΕΝ οφτε είχε οφτε 
κα ζχει ςτο μζλλον κανενόσ είδουσ ςτιριξθ και βοικεια από εφοπλιςτζσ και από δυνάμεισ που επιδιϊκουν  τθν κθδεμονία 
του ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ (κυβζρνθςθ – εφοπλιςτζσ – κόμματα). 
Όμωσ οφείλουμε να κάνουμε ακόμθ ζνα ςχόλιο: θ αντιεφοπλιςτικι ρθτορεία του κομματικοφ ςυνδικαλιςμοφ δεν πείκει 
πλζον. Πρζπει να απαντιςουν γιατί το εφοπλιςτικό κεφάλαιο, οι πολιτικοί και ςυνδικαλιςτικοί εκπρόςωποί του, τουσ 
ζχουν δϊςει λευκι επιταγι και ζχουν επί δεκαετίεσ να ςυγκροτιςουν και να ςτθρίξουν ςχιματα και ςυνδυαςμοφσ τα 
οποία κα τουσ αντιπαρατεκοφν. Μιπωσ δεν ζχουν τθν δφναμθ, μιπωσ δεν ζχουν επιρροι, άραγε δεν διακζτουν οργάνωςθ 
(ΠΑΟΚ και ΝΔ) ι μιπωσ ςτα δφο ωματεία όλα τα μζλθ ζχουν γίνει ξαφνικά ΠΑΜΕ; 
Σθν απάντθςθ τθν γνωρίηουμε και δυςτυχϊσ για αυτοφσ τθν αντιλαμβάνονται πλζον και οι Ναυτεργάτεσ………. 
Θα αποφφγουμε ςε αυτιν τθν φάςθ να ςχολιάςουμε  ότι ςτθν τελευταία ανακοίνωςθ μαηί με ΠΕΜΕΝ – ΣΕΦΕΝΩΝ 
προςυπζγραψε και θ Ζνωςθ Μαγείρων. Σο Προεδρείο τθσ Ζνωςθσ Μαγείρων γνωρίηει άριςτα ότι θ Διοίκθςθ τθσ ΠΕΝΕΝ 
δεν είχε κανενόσ είδουσ παραςκθνιακι ςυναλλαγι. Πιςτεφουμε ότι κα βρει τον τρόπο να επανορκϊςει αυτά που 
προςυπζγραψε. ε κάκε περίπτωςθ οι ίδιοι κα κρίνουν και κα κακορίςουν τθν πορεία του ωματείου τουσ. 
Σελειϊνοντασ κζλουμε να υπογραμμίςουμε ότι επειδι εμείσ δεν διακζτουμε κομματικό και παραταξιακό τφπο ςτο εξισ 
κάκε παρζμβαςθ των δφο ωματείων που κίγει άμεςα ι ζμμεςα τθν ΠΕΝΕΝ κα δίνουμε απάντθςθ θ οποία κα αναρτάται 
ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΠΕΝΕΝ και κα δθμοςιεφεται ςτο περιοδικό τθσ Ζνωςισ μασ. 
 
Τ.Γ Βαςικά ςθμεία τθσ παροφςασ ανακοίνωςθσ ιταν αντικείμενο ςυηιτθςθσ τόςο ςτθν τακτικι Γ. τθσ ΠΕΝΕΝ όςο και ςτο 
Δ. του Μάρτθ 2011. 
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