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Με ανακοίνωσή τους τα Προεδρεία των Σωματείων ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ – ΜΑΓΕΙΡΩΝ την οποία εξέδωσαν στις 
9/9/2014 ανακοίνωναν συγκέντρωση έξω από το ΝΑΤ στις 11/9/2014 με σκοπό όπως έγραφαν να διαμαρτυρηθούν 
ενάντια στην διάλυση της κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας. 
Όπως γίνεται φανερό τα ίδια αυτά Προεδρεία καθόρισαν την συγκέντρωση, το πλαίσιο των αιτημάτων τους, τον 
χώρο και τον χρόνο της συγκέντρωσης με προφανή και μόνο στόχο να συντονιστούν για το προσεχές συλλαλητήριο 
των δυνάμεων του ΠΑΜΕ! 
Στο τέλος της ανακοίνωσης ούτε λίγο ούτε πολύ καλούσαν να συμμετάσχουν όλα τα Σωματεία. Προφανώς οι 
άνθρωποι αυτοί έχουν εξοστρακίσει από την κοινή λογική ή θεωρούν όλους τους άλλους αδαείς και ανεγκέφαλους 
χωρίς δική τους γνώμη και νοημοσύνη!! 
Πώς εξηγείται διαφορετικά να απευθύνεις πρόσκληση και κάλεσμα για κοινή πάλη και δράση και εκ των προτέρων 
εσύ και μόνο εσύ να έχεις καθορίσει τα πάντα που αφορούν αυτήν την συγκέντρωση, τους στόχους, τα αιτήματα 
κ.λπ. 
Προφανώς νομίζουν ότι απευθύνονται στην «Επιτροπή Ανέργων Ναυτεργατών» η οποία όντας ανύπαρκτη αλλά 
και απολύτως υπάκουη και ελεγχόμενη από τον δικό τους κομματικό και παραταξιακό χώρο, οτιδήποτε της ζητηθεί 
δηλώνει πανταχού παρούσα!!! 
Η συνέχεια όμως έχει περισσότερο ενδιαφέρον! Τις επόμενες ημέρες συνεδρίασε η Διοίκηση της ΠΝΟ στην οποία 
οι εκπρόσωποι των ανωτέρω Σωματείων ζήτησαν την παρουσία και συμμετοχή όλων στην συγκέντρωση που οι 
ίδιοι αποφάσισαν. 
 

ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΝΟ, ΑΛΛΑ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ……… 
 

Επιβεβαιώνοντας πλήρως τις εκτιμήσεις μας, οι δυνάμεις του κομματικού συνδικαλισμού από κοινού με την 
πλειοψηφία της ΠΝΟ (εργοδοτικοί – κυβερνητικοί) συμμετείχαν από κοινού για να διεκδικήσει ποιο αίτημα άραγε 
να καταθέσει την πρόταση ο Οίκος Ναύτη για το ΠΕΔΥ (πρώην ΕΟΠΥΥ) σχετικά με την λειτουργία ως πολυϊατρείο 
για τους ασφαλισμένους όλων των ταμείων!!! 
Προφανώς οι δυνάμεις εγκατέλειψαν την πάγια και μοναδική θέση που ομόφωνα είχε το Ναυτεργατικό κίνημα εν 
ενεργεία και Συνταξιούχων Ναυτεργατών για διατήρηση της αυτοτέλειας του Οίκου Ναύτη και της παροχής 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους ναυτικούς και τις οικογένειές τους. 
Δεν είναι τυχαίο ότι η όλη εμπλοκή αυτών των δυνάμεων είναι εάν στο κτήριο του Οίκου Ναύτη θα υπάρχουν ή όχι 
και οι υπηρεσίες του ΓΕΝΕ και τίποτα περισσότερο………. Προφανώς ο στόχος για την διατήρηση του Οίκου Ναύτη 
έχει μείνει στόχος των οπορτουνιστών της ΠΕΝΕΝ όπως θα έλεγαν στην ξύλινη κομματική γλώσσα οι «αυθεντίες» 
του κομματικού συνδικαλισμού. Χειρότερος και αθλιότερος αποπροσανατολισμός δεν θα μπορούσε να υπάρχει 
από αυτές τις δυνάμεις.  
Μάλιστα σε ανακοίνωση που έβγαλαν τα Προεδρεία των παραπάνω Σωματείων υπερηφανεύονται ότι στην 
«μεγαλειώδη κοινή συγκέντρωση με τις δυνάμεις της ΠΝΟ» οι μόνοι που απείχαν ήταν η ΠΕΝΕΝ και ο Σύνδεσμος 
Συνταξιούχων ΝΑΤ!!!!  
Δυστυχώς όμως για τους ίδιους και τις συμμαχικές δυνάμεις της ΠΝΟ, η συγκέντρωση Ναυτεργατών, 
Συνταξιούχων, ανέργων κ.λπ κατάφερε να συγκεντρώσει σύμφωνα με μαρτυρίες ατόμων που παρέστησαν σε αυτή 
μόνο 29 άτομα!!!  
Αυτά είναι τα αποτελέσματα που εισπράττει το κοινό μέτωπο εργοδοτικών – κυβερνητικών και κομματικών 
συνδικαλιστών. Η συντριπτική πλειοψηφία του Ναυτεργατικού κόσμου για άλλη μια φορά τους γυρίζει την πλάτη!! 



Πόσο δε μάλλον όταν επιχειρούν πραξικοπηματικά να ανατρέψουν μια απόφαση που έχουν επανειλημμένα 
ομόφωνα αποφανθεί τα ανώτερα όργανα της ΠΝΟ (Γενικό Συμβούλιο – Συνέδριο) και διολισθαίνουν με 
απαράδεκτο τρόπο στην λογική για έναν κοινό φορέα υγείας ο οποίος αποδεδειγμένα δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες 
των ασφαλισμένων και με τις νέες περικοπές και μειώσεις αποδιοργανώνουν το δημόσιο σύστημα υγείας, 
χαρατσώνουν τους ασφαλισμένους και τους οδηγούν στα πιράνχας της ιδιωτικής και κερδοσκοπικής ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας για το μέγιστο κοινωνικό αγαθό όπως είναι η υγεία!!! Συγχαρητήρια και στους μεν και στους δε που 
έχουν εκφυλίσει κάθε μορφή αγώνα και κινητοποίησης και συνδιαλέγονται ξεδιάντροπα να παραδώσουν το 
κτήριο του Οίκου Ναύτη και να το υφαρπάξουν με τον τρόπο αυτό οριστικά από τον Ναυτεργατικό κόσμο. 
Η ΠΕΝΕΝ ξεκάθαρα ζήτησε την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Αγώνα της ΠΝΟ για να αποφασισθούν πολύμορφες 
κινητοποιήσεις με πρόγραμμα και στόχο τα πραγματικά προβλήματα χωρίς παζάρια, με την ξεκάθαρη θέση της και 
μόνο για επαναφορά της αυτοτέλειας του Οίκου Ναύτη ως μοναδικού θεσμικού φορέα για την παροχή 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των Ναυτεργατών και των οικογενειών τους.  
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