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Επιβεβαιϊκθκε θ ορκότθτα τθσ απόφαςθσ τθσ Διοίκθςθσ τθσ ΠΕΝΕΝ να απόςχει από τισ εργαςίεσ 
του ετιςιου Γενικοφ Συμβουλίου τθσ ΠΝΟ που πραγματοποιικθκε ςτισ 16/12/2010. 
Όπωσ φάνθκε από τισ ειςθγιςεισ και τισ προτάςεισ που κατατζκθκαν εκ μζρουσ τθσ πλειοψθφίασ 

τθσ ΠΝΟ, αυτζσ δεν άγγιξαν τα κρίςιμα και φλζγοντα προβλιματα που απαςχολοφν και ταλανίηουν τον 
Ναυτεργατικό κόςμο τθσ χϊρασ μασ. 
Ο απολογιςμόσ τθσ πλειοψθφίασ ιταν «φτωχόσ» ζωσ ανφπαρκτοσ και πάντωσ πολφ μακριά από τισ διακζςεισ 
των Ναυτεργατϊν οι οποίοι δεν είχαν καμιά ουςιαςτικι ςτιριξθ ςτθν επίκεςθ που δζχκθκαν και αυτιν τθν 
χρονιά τόςο από το εφοπλιςτικό κεφάλαιο όςο και από τθν κυβερνθτικι πολιτικι. 
Η μαηικι ανεργία, θ απελευκζρωςθ του καμποτάη, θ παραβίαςθ τθσ νομοκεςίασ (10μθνθ απαςχόλθςθ – ωράρια 
εργαςίασ κ.λπ), θ διάλυςθ του ΝΑΤ και του Οίκου Ναφτθ, θ νζα πολιτικι επιςτράτευςθ ςε βάροσ των απεργϊν 
Ναυτεργατϊν, θ ςυρρίκνωςθ των αςφαλιςτικϊν, κοινωνικϊν και εργαςιακϊν μασ δικαιωμάτων ιταν και είναι 
ςτθν θμεριςια διάταξθ. 
Δυςτυχϊσ θ ςτρατθγικι και θ τακτικι τθσ πλειοψθφίασ τθσ ΠΝΟ και αυτιν τθν χρονιά δεν ςτάκθκε ςτο φψοσ των 
περιςτάςεων και φάνθκε αδφναμθ και ανίκανθ ςτοιχειωδϊσ να υπεραςπίςει τα δικαιϊματα των Ναυτεργατϊν. 
Οι δυνάμεισ που είναι προςκολλθμζνεσ ςτο μοντζλο του κομματικοφ ςυνδικαλιςμοφ (δθλαδι οι 
μονοπαραταξιακζσ διοικιςεισ ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ επιμζνουν ςτθν αδιζξοδθ αντιενωτικι και διαςπαςτικι 
γραμμι και τακτικι του ΠΑΜΕ που είναι αμφίβολο εάν ενϊνει και ςυςπειρϊνει και αυτζσ ακόμθ τισ δυνάμεισ 
που ανικουν ι επθρεάηονται από τον κομματικό τουσ φορζα. Μάλιςτα ο εκπρόςωποσ τθσ ΠΕΜΕΝ ςτο Γ.Σ 
ξιφοφλκθςε εναντίον τθσ θγεςίασ τθσ Ζνωςισ μασ ξεςτομίηοντασ τα γνωςτά ψεφδθ του κομματικοφ 
ςυνδικαλιςμοφ και τθν γνϊριμθ λαςπολογία τθν οποία εκτοξεφουν για να καλφψουν τθν γφμνια τουσ και το 
γεγονόσ ότι δεν ζχουν καμιά απιχθςθ (ο λόγοσ, οι κζςεισ και οι απόψεισ τουσ) ςτουσ Ναυτεργάτεσ. 
Τελευταία μαργαριτάρια ςτθν ςυκοφαντικι επιχείρθςθ ςε βάροσ τθσ ΠΕΝΕΝ είναι ότι δικεν μασ ςτθρίηουν 
εφοπλιςτζσ, εταιρίεσ και ςτελζχθ εταιριϊν ςτισ εκλογζσ που διεξάγονται ςτο Σωματείο μασ. 
Για να αποδείξουν δικεν τον άκλιο και ψεφτικο ιςχυριςμό τουσ επικαλοφνται παρεμβάςεισ αρχιπλοιάρχου μιασ 
εταιρείασ (ΑΝΕΚ) τον οποίο κατθγόρθςαν με ανακοίνωςθ του Συνδυαςμοφ τουσ χωρίσ να ενθμερϊςουν κανζναν 
υποψιφιο που ςυμμετζχει ςε αυτόν. Μετά από αυτό το γεγονόσ ανακάλεςαν τθν υποψθφιότθτά τουσ 8 
υποψιφιοι. 
Σε αυτι τθν διαμάχθ δεν ζχουμε καμιά εμπλοκι και είναι κζμα που αφορά τουσ υποψιφιουσ και τον χϊρο που 
τουσ κακοδθγεί. Όμωσ με αυτιν τθν βρϊμικθ επιχείρθςθ ςε βάροσ μασ προςπακοφν να καλφψουν το γεγονόσ 
ότι ζνα πολφ μεγάλο μζροσ υποψηφίων τουσ ζγκαιρα άλλοι πριν την ανακήρυξη των υποψηφίων και άλλοι 
ςτην διάρκεια των εκλογϊν αντιλήφθηκαν ότι τουσ εξαπάτηςαν με ψεφτικεσ υποςχζςεισ……  
Απαντοφμε ςτουσ λαςπολόγουσ του κομματικοφ ςυνδικαλιςμοφ ότι οφτε είχαμε, οφτε ζχουμε, οφτε κα ζχουμε 
ανάγκθ καμιάσ εφοπλιςτικισ εταιρίασ. Είχαμε και ζχουμε τθν αμζριςτθ υποςτιριξθ των χιλιάδων μελϊν μασ και 
αυτιν τθν υποςτιριξθ τθν βλζπουμε ςτουσ αγϊνεσ, ςτθν μαηικι ςυμμετοχι ςτο Σωματείο και ςτθν δράςθ τθσ 
ΠΕΝΕΝ και παντοφ όπου απευκφνει κάλεςμα ςτον κλάδο και ςτα μζλθ μασ θ Διοίκθςι μασ και το Προεδρείο μασ. 
Συγκεκριμζνα αποςφρκθκαν πριν τθν ανακιρυξθ 7 υποψιφιοί τουσ ενϊ 9 αποςφρκθκαν ζωσ τϊρα ςτθν 
διάρκεια των εκλογϊν. Το ςφνολο αυτϊν που αποςφρκθκαν (7+9) ζχουν ταχκεί υπζρ τθσ Διοίκθςθσ και θ 
πλειονότθτά τουσ εργάηεται για τθν εκλογικι ςτιριξθ του ςυνδυαςμοφ που ςυμμετζχει θ Διοίκθςθ και το 
Προεδρείο τθσ ΠΕΝΕΝ. 
Το ίδιο κακόβουλθ και ςυκοφαντικι ιταν και θ αναφορά από το ίδιο πρόςωπο ςχετικά με τον ρόλο τθσ ΠΕΝΕΝ 
μετά τθν κιρυξθ τθσ πολιτικισ επιςτράτευςθσ, 
Εάν οι εκπρόςωποι του κομματικοφ ςυνδικαλιςμοφ πιςτεφουν ότι με αυτζσ τισ άκλιεσ λαςπολογίεσ κα 
διαςωκοφν εκλογικά ςτθν ΠΕΝΕΝ και αλλοφ ι ότι κα αποκομίςουν πολιτικά οφζλθ για άλλθ μια φορά κα 
διαψευςκοφν οικτρά.  
Η Διοίκθςθ τθσ ΠΕΝΕΝ καλεί τον κλάδο μασ και όλουσ τουσ Ναυτεργάτεσ να είναι ςε αγωνιςτικι ετοιμότθτα γιατί 
μόνο οι αγϊνεσ είναι εγγφθςθ για να διαςφαλίςουμε τα δικαιϊματά μασ.    
Άμεςοι ςτόχοι είναι: θ ανάκλθςθ τθσ πολιτικισ επιςτράτευςθσ, θ υπογραφι ΣΣΕ ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ πλοίων, θ 
διατιρθςθ του Οίκου Ναφτθ και του ΝΑΤ ωσ αυτόνομων αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν και θ περιφροφρθςθ των 
δικαιωμάτων ςτο ςυνταξιοδοτικό, αςφαλιςτικό και εργαςιακό τομζα. 
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