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Η διαδρομι του ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ από τθν γζννθςι του μζχρι και ςιμερα και ανάλογα των πολιτικοκοινωνικϊν 
ςυνκθκϊν όςον αφορά τθν δράςθ και λειτουργία του ιταν πάντα πλοφςια και γεμάτθ από αντιπαρακζςεισ βίαιεσ και μθ. 
Η εκάςτοτε πολιτικι κατάςταςθ αποτελοφςε πάντα κριτιριο ςτον τρόπο άςκθςθσ τθσ ςυνδικαλιςτικισ πρακτικισ και τακτικισ 
όπωσ και τθσ προάςπιςθσ τθσ ελεφκερθσ ςυνδικαλιςτικισ δράςθσ χωρίσ δεςμεφςεισ με ορίηοντα πάντα τθν προςταςία των 
ςυμφερόντων κυρίωσ τθσ εργατικισ τάξθσ. Και λζω κυρίωσ γιατί από κάποια χρονικι περίοδο ο ςυνδικαλιςμόσ επζκτεινε 
ακόμθ περιςςότερο τθν δράςθ του και ςε άλλεσ κατθγορίεσ εργαηομζνων (αγροτϊν, βιοτεχνϊν κλπ) πάντα όμωσ ο ςτόχοσ 
ιταν ο ίδιοσ ςτο να προαςπίςει τα ςυμφζροντά τουσ μζςω τθσ οργάνωςθσ περιορίηοντασ ι ανατρζποντασ ςκοποφσ και 
ςτόχουσ τθσ εργοδοςίασ και τθσ κυβζρνθςθσ που ςτόχευαν ςτθν εκμετάλλευςθ και ςτθν αφαίρεςθ δικαιωμάτων τουσ 
κεκτθμζνων και μθ. 
Ο ςυνδικαλιςμόσ μζςω των ςυνδικάτων πάντα αποτελοφςε και αποτελεί ςτόχο εξάρτθςθσ ςτοχευμζνων κζντρων, 
εργοδοτικϊν, πολιτικϊν και κυρίωσ κομματικϊν όλων των ιδεολογικϊν χρωμάτων. Αυτζσ οι δεςμεφςεισ, εξαρτιςεισ, 
εναγκαλιςμοί απετζλεςαν ςτθν πορεία του ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ τροχοπζδθ ςτθν δράςθ και ςτισ διεκδικιςεισ των 
εργαηομζνων, οι ςυμβιβαςμοί δθμιοφργθςαν ανατροπζσ ςτθν επιδίωξθ των ςτόχων και των κατακτιςεϊν τουσ που άλλεσ 
θγεςίεσ πάςχιςαν ακόμθ και με ανκρϊπινεσ κυςίεσ για τθν διατιρθςθ των κεκτθμζνων τουσ. 
Ερχόμενοι τϊρα ςτον δικό μασ ςυνδικαλιςτικό χϊρο ο οποίοσ ταλανίηεται ολόκλθρεσ δεκαετίεσ από τισ αςκζνειεσ που 
ανζφερα πριν ςε επίπεδο Ομοςπονδίασ, πριν από 20 ζτθ θ πλειοψθφία τθσ Διοίκθςθσ τθσ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Ναυτϊν Ε.Ν 
που μζχρι τότε βριςκόταν υπό τον κακοδθγθτικό και οργανωτικό ζλεγχο του ΚΚΕ και τθσ Ναυτεργατικισ Συνδικαλιςτικισ 
Κίνθςθσ, διαφωνϊντασ με τθν απολυταρχικότθτα του τρόπου κακοδιγθςθσ του Σωματείου αλλά και με τισ παρεμβάςεισ του 
κόμματοσ ςε πολλά άλλα λειτουργικά προβλιματα τα οποία δεν είχαν τθν ςτιριξθ του κλάδου μασ αποφάςιςε να 
αποδεςμευτεί απ’ αυτιν τθν απόλυτθ ιδεολογικοπολιτικι μζγγενθ προχωρϊντασ ςε μια αυτόνομθ ταξικι κατεφκυνςθ με 
γνϊμονα και μποφςουλα πάντα τα ςυμφζροντα των χιλιάδων μελϊν μασ. Η απόφαςθ αποδζςμευςθσ τθσ Διοίκθςθσ με 
επικεφαλισ τον Αντϊνθ Νταλακογιϊργο, ο οποίοσ από το 1986 μζχρι ςιμερα παραμζνει Πρόεδροσ τθσ ΠΕΝΕΝ, και θ οποία 
απόφαςθ ζχει ςτθριχκεί ςε ζξι εκλογικζσ αναμετριςεισ με ιςχυρζσ πλειοψθφίεσ από τα μζλθ μασ, δεν είχε, όπωσ αναμενόταν 
άλλωςτε, τθν αποδοχι από τον ιδεολογικό χϊρο ςτον οποίο ανικε θ τότε πλειοψθφία τθσ Διοίκθςθσ. Το αντίκετο μάλιςτα 
αφοφ ζχει αποτελζςει τον κυρίαρχο αντίπαλο, όχι μόνο ςε ιδεολογικοπολιτικό επίπεδο αλλά και ςε κάκε όργανο ςτο οποίο 
ςυμμετζχει θ ΠΕΝΕΝ, με ςυςπειρωμζνα εναντίον τθσ τα δφο Σωματεία ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ τα οποία βρίςκονται υπό τθν 
κακοδιγθςθ του ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ. 
Η αντιπάκεια και θ προςωποποίθςθ του ιδεολογικοφ μίςουσ κυρίωσ ςτο πρόςωπο του Προζδρου τθσ ΠΕΝΕΝ Αντϊνθ 
Νταλακογιϊργου ζχει εκφραςκεί με εκατοντάδεσ αναφορζσ ςε προςωπικό επίπεδο αλλά και με ανακοινϊςεισ ςτον 
κομματικό και ςυνδικαλιςτικό τουσ τφπο από τον οποίο εκφράηουν και ςτθρίηουν τθν πολιτικι και τθν δράςθ τουσ τα δφο 
Ναυτεργατικά Σωματεία. Οι τόνοι λάςπθσ που ζχουν εκτοξεφςει για μια 20ετία ςτο πρόςωπο του Προζδρου τθσ ΠΕΝΕΝ αλλά 
διαχρονικά και ςτουσ ςυνεργάτεσ του ςτθν Διοίκθςθ δυςτυχϊσ για αυτοφσ δεν βρικαν αποδζκτεσ και απετζλεςαν 
μποφμερανγκ γι’ αυτοφσ που τθν εκτόξευςαν αφοφ ξαναγφριςε ςτουσ ίδιουσ. Η τελευταία αναφορά τουσ ςτο φφλλο του 
Μαΐου τθσ «Ναυτεργατικισ» χαρακτθρίηοντασ τισ ενζργειεσ του Προζδρου τθσ ΠΕΝΕΝ Αντϊνθ Νταλακογιϊργου ςαν 
ςτελζχουσ του Εργατικοφ Κζντρου Πειραιά που αφοροφςαν τθν εκδιλωςθ τθσ Πρωτομαγιάσ με ςυγκζντρωςθ Σωματείων και 
φορζων, με ομιλίεσ και κατάκεςθ ςτεφανιϊν προσ τιμι όλων αυτϊν που αγωνίςτθκαν και ζχαςαν ακόμθ και τθν ίδια τουσ 
τθν ηωι για ζνα καλφτερο αφριο, όπωσ επίςθσ και τα ςτελζχθ που οργάνωςαν τθν εκδιλωςθ και κατ’ επζκταςθ τουσ 
ςυμμετζχοντεσ αναφζρκθκαν ςαν «ταξικά απόβλθτα». Πραγματικά τζτοιου είδουσ χαρακτθριςμοί ςτεροφνται κάκε 
ςοβαρότθτασ, είναι για γζλια και δείχνουν τον άκλιο δρόμο που ζχει οδθγθκεί ο κομματικόσ ςυνδικαλιςμόσ.  
Είναι δφςκολο για αυτοφσ να κατανοιςουν πωσ μια ομάδα θ οποία διαχϊριςε τθν κζςθ τθσ από το κακοδθγθτικό όργανο του 
κόμματοσ κατάφερε να διατθρθκεί για 20 ολόκλθρα χρόνια με ςυνεχείσ ανανεϊςεισ ςτα πρόςωπα τθσ Διοίκθςθσ του 
Σωματείου, ζχοντασ καταλυτικό ρόλο και ζργο ςτα πλαίςια όχι μόνο  τθσ Ομοςπονδίασ αλλά και ςε όλο το φάςμα που 
λζγεται Ναυτιλία και εργατικό κίνθμα τθσ πόλθσ και γενικότερα τθσ χϊρασ μασ. 
Αναρωτιζται κανείσ γιατί αυτό το «ταξικό μίςοσ» κυρίωσ εναντίον του Προζδρου τθσ ΠΕΝΕΝ, ο οποίοσ παραμζνει εν ενεργεία 
από τα μζλθ τθσ τότε Διοίκθςθσ που διαφϊνθςαν και διαχϊριςαν τθν ςτάςθ τουσ από το κόμμα, μίςοσ που δεν εκδθλϊνεται 
ςτουσ πραγματικοφσ ταξικοφσ αντιπάλουσ όπωσ είναι οι εφοπλιςτζσ και θ ςυμβιβαςμζνθ πλειοψθφία τθσ ΠΝΟ. 
Για μασ είναι ξεκάκαρο πωσ αν ακολουκοφςαμε και ςυμμετείχαμε ςτο μπλοκ του εκάςτοτε Γενικοφ Γραμματζα τθσ ΠΝΟ, 
οι φβρεισ και θ λάςπθ κα ιταν κατά πολφ λιγότερθ, το «λάκοσ» μασ είναι πωσ για μια 20ετία αταλάντευτα ζχουμε 
προςαρμόςει τθν πολιτικι και τθν δράςθ μασ με γνώμονα τα ςυμφζροντα του κλάδου μασ, και κατ’ επζκταςθ όλων των 
ναυτεργατών, όποτε χρειάςτθκε εφαρμόηοντασ ςτθν πράξθ αριςτερι πολιτικι. Αυτι θ πολιτικι θ οποία δεν τελεί υπό 
κακοδιγθςθ αποτελεί τον κυρίαρχο ςτοχοποιθμζνο «ταξικό αντίπαλο» για το ΚΚΕ και το ΠΑΜΕ αφοφ οποιαδιποτε αριςτερι 
φωνι πζρα από τθν δικι τουσ πρζπει να ςιωπιςει αφοφ δεν προζρχεται από τον δικό τουσ κομματικό χώρο. 



Εμείσ προχωρϊντασ ςε αυτόν τον αυτόνομο δρόμο που ζχουμε χαράξει κα ςυνεχίςουμε να παρεμβαίνουμε ουςιαςτικά ςε 
οτιδιποτε μασ αφορά και κα απαντάμε ςε οποιαδιποτε χυδαία και επαίςχυντθ αναφορά και ανακοίνωςθ που ςαν ςτόχο 
ζχει να πλιξει το κφροσ του Προζδρου και τθσ Διοίκθςθσ τθσ ΠΕΝΕΝ τουσ οποίουσ με ςυντριπτικι πλειοψθφία επζλεξαν τα 
μζλθ μασ πρόςφατα να ζχουν για τζςςερα ακόμθ χρόνια τθν κακοδιγθςθ του Σωματείου. 
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