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ΕΚΔΗΛΩΣΗ 10 ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΝΕΝ 
 
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 15/1/2013 η εκδήλωση των Σωματείων: Πανελλήνια Ένωση Ναυτών 
Εμπορικού Ναυτικού, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργαζομένων στην Ναυτιλία και τον Τουρισμό, Σωματείο 
Εργαζομένων του Ναυπηγείου Σκαραμαγκά "Η Τρίαινα", Σύλλογος Σιδηροδρομικών Πελοποννήσου, Ένωση 
Εργαζομένων ΗΣΑΠ, Ένωση  Μονίμων  και  Δοκίμων Λιμενεργατών  Ο.Λ.Π., Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων 
Καπνοβιομηχανίας Παπαστράτου, Σωματείο Εργαζομένων ΕΛΤΑ Πειραιά, Σωματείο Χειριστών Μηχανημάτων, 
Συνδικάτο Επαγγελματιών Οδηγών Φορτηγών Αυτοκινήτων Ελλάδας, με θέμα ανάλυση των κυβερνητικών 
μνημονιακών μέτρων και η ανάγκη να οργανωθεί αποτελεσματικά η αντίσταση των εργαζομένων και των 
Συνδικάτων. 
Στην εκδήλωση πήραν μέρος πολλοί εργαζόμενοι και δεκάδες μέλη και συνδικαλιστικά στελέχη των ανωτέρω 
Σωματείων. 
Στην εκδήλωση μίλησαν: 
Κουζής Γιάννης, καθηγητής Παντείου  Πανεπιστημίου με θέμα: Εργασιακές Σχέσεις και ΣΣΕ 
Μπούρλος Δημήτρης, Ειδικός Εργατολόγος με θέμα: Κοινωνική Ασφάλιση και Συνταξιοδοτικά Θέματα 
Την εισαγωγική ομιλία εκ μέρους των 10 Σωματείων έκανε ο Πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ Αντώνης Νταλακογιώργος. Στην 
συνέχεια δημοσιεύουμε το κείμενο της ομιλίας του Προέδρου της ΠΕΝΕΝ. 
 

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΝΕΝ ΑΝΤΩΝΗ ΝΤΑΛΑΚΟΓΙΩΡΓΟΥ 
 

Αγαπητοί Συνάδελφοι και Συναδέλφισσες,  
Σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα των Σωματείων στην σημερινή μας 
εκδήλωση. 
Θεωρούμε ότι η σημερινή κουβέντα θα είναι χρήσιμη τόσο για τους εργαζομένους και τους απόμαχους της δουλειάς όσο 
και για τα συνδικαλιστικά στελέχη, στην προσπάθειά μας οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα τους να είναι ενημερωμένοι, 
σωστά πληροφορημένοι και προπάντων οπλισμένοι με όλα εκείνα τα επιχειρήματα και τις θέσεις που θα τους 
προσφέρουν την δυνατότητα σε αυτές τις κρίσιμες και δύσκολες συνθήκες να φωτίσουν, να απαντήσουν, να εξηγήσουν, 
να ερμηνεύσουν, να ανταποκριθούν  στο κάλεσμα της κοινωνίας για καλύτερη οργάνωση, ουσιαστικότερο σχεδιασμό και 
συντονισμό των αγώνων έτσι ώστε οι ίδιοι εργαζόμενοι να οργανώσουν αποτελεσματικά τους αγώνες (από την βάση και 
σε όλα τα επίπεδα) να αποκρούσουν την βάρβαρη επίθεση τρόικας – κυβέρνησης και μεγάλου κεφαλαίου σε βάρος των 
δικαιωμάτων και των κατακτήσεών τους που με την πολιτική τους κυριολεκτικά σαρώνουν ότι κερδήθηκε με αγώνες και 
θυσίες πολλών δεκαετιών.   
Τα στοιχεία δείχνουν ανάγλυφα ότι αυτή την τριετία των μνημονίων η κατάσταση των εργαζομένων στην χώρα μας έχει 
επιδεινωθεί δραματικά. 
Η φτώχεια σύμφωνα με τα στοιχεία (Ελληνικής Στατιστικής Αρχής)  έχει ανέλθει στο 23%, το ποσοστό της ανεργίας από 
7,6% το 2008 έχει εκτιναχθεί σήμερα στο 26,8% τον Οκτώβρη του 2012. Οι άνεργοι ήδη έχουν φτάσει το πρωτοφανές 
ρεκόρ και αγγίζουν πλέον τους 1.350.000. Μέσα σε ένα χρόνο οι άνεργοι αυξήθηκαν πάνω από 300.000. 



Η γυναικεία ανεργία ξεπέρασε το 30%, η ανεργία μεταξύ των νέων 15-24 ετών έχει φθάσει το 56,4% (που αποτελεί  
Πανευρωπαϊκό ρεκόρ) ενώ στην επόμενη ηλικιακή ομάδα 25-34 το ποσοστό έφθασε το 34%. 
Αν κανείς προσθέσει τις ελαστικές μορφές απασχόλησης που έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις (μερική απασχόληση, εκ 
περιτροπής εργασία) μπορούμε βάσιμα να υπογραμμίσουμε ότι το 1/3 των εργαζομένων ζει κάτω από δραματικές 
κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. 
Η κατάργηση των ΣΣΕ, της Εθνικής ΣΣΕ, των κλαδικών συμβάσεων, η διαμόρφωση του κατώτερου μισθού σε επίπεδα 
βαλκανικών χωρών, η κατεδάφιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, οι περικοπές σε μισθούς, συντάξεις 
επικουρικά, εφ’ άπαξ παροχές έρχονται να συμπληρώσουν μια κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα η οποία μόνο 
με συνθήκες πολέμου θα μπορούσε να την παρομοιάσει κανείς. 
Μόλις προχθές ψηφίστηκε το μίνι φορολογικό (θα ακολουθήσει και νέο) που αποτελεί συνέχεια της αντεργατικής 
αντιλαϊκής πολιτικής που ασκείται τα τελευταία 3 χρόνια. Όπως και τα παρακάτω μέτρα και πολιτικές, έτσι και το 
φορολογικό σύστημα αποτελεί βασικό μηχανισμό αναδιανομής του εισοδήματος όμως αυτό γίνεται σε όφελος του 
μεγάλου κεφαλαίου , των πιστωτών, της τρόικας 3 δις προβλέπεται να μαζέψουν για το 2013 και 7 δις έως το 2016. Για 
άλλη μια φορά η φοροδιαφυγή, η φοροκλοπή και η διαφθορά μένουν στο απυρόβλητο, για άλλη μια φορά καλούνται οι 
εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και τα φτωχά λαϊκά στρώματα να σηκώσουν το βάρος αυτών των μέτρων. Αντίθετα οι 
μεγάλες επιχειρήσεις, πολυεθνικές, μεγαλοϊδιοκτήτες, τραπεζίτες  και εφοπλιστές αντί για αύξηση έχουν και μείωση της 
φορολογίας. 
Πρόκειται για την πιο σκληρή ταξική πολιτική που αποκαλύπτει ποιος είναι ο ρόλος των πολιτικών εκπροσώπων του 
μεγάλου κεφαλαίου. 
Παράλληλα μπαίνουν στην τελική ευθεία οι κυβερνητικές επιλογές για το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, ότι είναι 
δημόσιο και κερδοφόρο πουλιέται αντί πινακίου φακής. Ήδη έχουν ξεκινήσει και θα πάρουν μαζικό χαρακτήρα οι 
απολύσεις στο Δημόσιο. Πρόκειται για την πιο βάρβαρη και εγκληματική πολιτική σε βάρος της χώρας, του λαού και των 
εργαζομένων. 
 Συνάδελφοι, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή τώρα να κρίνουμε τον ρόλο του συνδικαλιστικού κινήματος της χώρας μας και 
πώς αυτό αντιμετώπισε ως τώρα την αντεργατική, αντιλαϊκή επίθεση της τρόικας, της κυβέρνησης και του μεγάλου 
κεφαλαίου. 
Όμως πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι το συνδικαλιστικό κίνημα φάνηκε αδύναμο και ανίκανο (τόσο οργανωτικά όσο και 
πολιτικά) στις μάχες που έδωσε έως τώρα για να αποκρούσει την αντεργατική επίθεση σε βάρος των δικαιωμάτων του 
κόσμου της εργασίας. 
Όμως πιστεύουμε ότι παρά τις νίκες που έχει ως τώρα η τρόικα, η υποταγμένη σε αυτή κυβέρνηση, το μεγάλο κεφάλαιο 
και οι πολιτικοί τους εκπρόσωποι, ο πόλεμος ούτε έχει κριθεί ούτε έχει τελειώσει. 
Το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει επειγόντως να ανασυνταχθεί, να συνδεθεί στην βάση με τους εργαζόμενους, τα 
συνδικάτα πρέπει να μαζικοποιηθούν, να ενώσουν και να συσπειρώσουν τους εργαζομένους. Να εμπνεύσουν την 
εργατική τάξη, να ενισχύσουν την οργάνωσή τους, να προσελκύσουν και να κινητοποιήσουν τους εργαζόμενους. Να 
απορρίψουν κάθε διασπαστική ενέργεια στην δράση και στους αγώνες έχοντας ως κεντρική πολιτική στόχευση: την 
ανατροπή της πολιτικής των μνημονίων και κάθε αντεργατικής πολιτικής, την ανατροπή της τρικομματικής κυβέρνησης 
και την διαμόρφωση μιας εναλλακτικής πολιτικής πρότασης – λύσης που θα στηρίζει τα δικαιώματα και τις διεκδικήσεις 
των εργαζομένων που θα αμφισβητεί την κυριαρχία του μεγάλου κεφαλαίου και θα έχει στο επίκεντρο την θετική 
αντιμετώπιση των λαϊκών και εργατικών αναγκών.  
Σε μια τέτοια πορεία καλούμε τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, την νεολαία και τα λαϊκά στρώματα να παλέψουν 
και να αγωνιστούν μαζί μας με δύναμη, ενότητα και αισιοδοξία.      
 


