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Αγαπηηοί Σσνάδελθοι,
Υαηξεηίδσ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ηεο Δηήζηαο Σαθηηθήο Γεληθήο καο
πλέιεπζεο θαη ζαο επραξηζηώ γηα ηελ παξνπζία ζαο, πνπ παξά ηηο
ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ θιάδνπ καο θαη ηνπ ρώξνπ ηεο Ναπηηιίαο γεληθόηεξα, είλαη
ζεκαληηθή.
Θέισ λα ζαο δηαβεβαηώζσ όηη ε ΠΔΠΔΝ ζπλερίδεη αλεμάξηεηε θαη ρσξίο
«ρξσκαηηζκνύο» λα αγσλίδεηαη γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ Διιήλσλ Πινηάξρσλ,
ησλ Αμησκαηηθώλ αιιά θαη ησλ Ναπηηθώλ, γηα ην θαιό ηνπ θιάδνπ καο θαη
ηεο Διιεληθήο Ναπηηιίαο.
Η ΠΕΠΕΝ είναι και θα ζςνεσίζει να είναι ηο επαγγελμαηικό ζπίηι ηυν
Ελλήνυν Πλοιάπσυν πάζηρ ηάξευρ.
Η Έλσζε Πινηάξρσλ, απνηειεί πξώηα θαη πάλσ από όια, θνηλσληθό θνξέα,
ηθαλό γηα ηηο αλαγθαίεο εθείλεο παξεκβάζεηο, κε ηηο νπνίεο ζα ζπκκεηάζρεη
θαη ζα ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά, ζηηο πξνθιήζεηο ηεο ηξέρνπζαο ρξνληάο, αιιά
θαη ησλ επόκελσλ ρξόλσλ.
Οη Πινίαξρνη θαη νη Ναπηηθνί έρνπκε πάςεη εδώ θαη πνιιά ρξόληα λα
απνηεινύκε μερσξηζηό, γηα πνιινύο, απνθνκκέλν ηκήκα ηεο θνηλσλίαο καο.
Γελ είκαζηε πηα “νηνλεί» κεηαλάζηεο, καθξόζελ ζεαηέο ηνπ θνηλσληθνύ
γίγλεζζαη ηεο ρώξαο καο, όπσο πεηζκαηηθά, αθόκα θαη ζήκεξα ην Κξάηνο
εμαθνινπζεί λα καο ζεσξεί.
Γελ είκαζηε απινί αηκνδόηεο ηεο εζληθήο καο νηθνλνκίαο, κε πξνζθνξά
δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ λαπηηιηαθνύ ζπλαιιάγκαηνο.
Γελ ππήξμακε θαη δελ είκαζηε απινί εξγαδόκελνη πνπ επαλδξώλνπλ θαη
θηλνύλ ηνλ Τπεξζύρξνλν Διιεληθό Δκπνξηθό ηόιν.

Απνηεινύκε ζπλερέο παξόλ θαη ελεξγό κέξνο ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο.
Οη Πινίαξρνη θαη νη Ναπηηθνί απνηεινύκε ηνλ θύξην παξάγνληα θαη βαζηθό
κνριό αλάπηπμεο ηεο Διιεληθήο Ναπηηιίαο ζην ζύλνιό ηεο.
Η Γεληθή καο πλέιεπζε, όπσο θαη νη πξνεγνύκελεο, αιιά θαη ην κήλπκα πνπ
ζα βγεί από απηήλ πξνο όινπο, ζα είλαη αληάμην ηνπ θιάδνπ καο, ηνπ ύθνπο,
ηνπ ήζνπο θαη ηνπ ραξαθηήξα ηνπ Έιιελα Πινίαξρνπ.
Καη κία κόλν επρή ζέισ λα απεπζύλσ ζηνπο ρηιηάδεο ζπλαδέιθνπο καο πνπ
ηαμηδεύνπλ ζ’ όια ηα κήθε θαη πιάηε ηεο Γήο, ζε όιεο ηηο ζάιαζζεο.
Να έρνπλ πάληα θαιά θαη αζθαιή ηαμίδηα θαη λα επηζηξέθνπλ πγηείο, θνληά
ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, θνληά καο. Ο Άγηνο Νηθόιαο λα είλαη καδί ηνπο θαη λα
ηνπο πξνζηαηεύεη.
Αγαπεηνί πλάδειθνη, πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηηο εξγαζίεο ηεο Γεληθήο καο
πλέιεπζεο θαη ζηνπο ζηόρνπο ηεο Δλώζεώο καο, κέζα από ηελ ζύληνκε
νκηιία κνπ ζαο δεηώ σο ύςηζην κεγαιείν ςπρήο θαη έλδεημε ηηκήο λα
ηεξήζνπκε ελόο ιεπηνύ ζηγή γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνπο ζπλαλζξώπνπο
καο πνπ ράζεθαλ ηε ρξνληά πνπ πέξαζε ζηηο ζάιαζζεο ηνπ θόζκνπ.
Αιωνία ηοσς η μνήμη - Θα έτοσν πάντα μια θέση στη μνήμη και τις καρδιές
μας.
Σσνάδελθοι,
ύκθσλα κε ην θαηαζηαηηθό ηεο Δλώζεώο καο, ε Γηνίθεζε ζα ζαο
ελεκεξώζεη γηα ηνλ απνινγηζκό ηεο πξνεγνύκελεο ρξνληάο, αιιά θαη ηνλ
πξνγξακκαηηζκό δξάζεο γηα ηε ρξνληά πνπ δηαλύνπκε, δεηώληαο λα ηα
εγθξίλεηε κε ηελ ςήθν ζαο. Γελ ζα ζαο θνπξάζσ όκσο κε ηελ αλάγλσζή
ηνπο, ηα έρεηε ήδε ζηα ρέξηα ζαο.
ςνάδελθοι,

ηαζεξή απαζρόιεζε, δεκόζηα αλαβαζκηζκέλε δσξεάλ λαπηηθή εθπαίδεπζε
θαη κεηεθπαίδεπζε, αμηνπξεπήο απνκαρία,
θνηλσληθή θαηαμίσζε θαη
βεβαίσο, έλα πνηνηηθό, αζθαιέο θαη πγηεηλό πεξηβάιινλ εξγαζίαο, είλαη νη
άμνλεο ζηνπο νπνίνπο πάληα ζα θηλνύκαζηε θαη ζα επηδηώθνπκε,
αγσληδόκελνη, κε όιεο καο ηηο δπλάκεηο.
Έλα είλαη βέβαην θαη ζίγνπξν, νη θαζεκεξηλέο ηξηβέο κε ηα δηάθνξα
πξνβιήκαηα, ε παξαθνινύζεζε ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ζ’ όινπο ηνπο ηνκείο
(ηόζο ηηρ Πονηοπόπος Ναςηιλίαρ, όζο και ηηρ Ακηοπλοΐαρ και ηυν
ζκαθών ανατςσήρ ηο ηελεςηαίο διάζηημα) όπσο θαη πάξα πνιιά άιια
ζέκαηα πνηέ δελ ζα πάςνπλ λα καο απαζρνινύλ. Καη πάληα, ε παξέκβαζή
καο (όπνηε θαη αλ απηή ρξεηαζζεί) ζα είλαη άκεζε.
Αλαδηάξζξσζε ηεο Ναπηηθήο Δθπαίδεπζεο, κε ζύγρξνλν εμνπιηζκό,
αλαβάζκηζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη Μεηεθπαίδεπζε ζε Διιεληθά θαη Γηεζλή
Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα.
Απηό πνπ εκείο σο ΠΔΠΔΝ έρνπκε μεθηλήζεη εδώ θαη αξθεηά ρξόληα, κέζα
από δηάθνξεο ζπκθσλίαο πνπ πξνζθέξνπλ ππνηξνθίεο ζηα κέιε καο,
αλαγλσξίδνληαο ηηο γλώζεηο θαη ηελ πνηόηεηα ηνπ Έιιελα Πινηάξρνπ πνπ
έρεη ζέιεζε θαη αλαδεηά ηελ εμέιημε, παξ΄όιν πνπ ε πάγηα ζέζε καο είλαη ε
αλαβαζκηζκέλε δεκόζηα λαπηηθή εθπαίδεπζε.
ην ζεκείν απηό ζα πξέπεη λα ζαο αλαθέξσ επίζεο όηη ήδε έρεη μεθηλήζεη θαη
ε αλαλέσζε ζπλεξγαζίαο καο κε ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Σν ΚΔΔΝ
Πινηάξρσλ θαη νη ΑΔΝ Πινηάξρσλ είλαη απαξαίηεην λα δηαηεξήζνπλ ην
λαπηηθό ραξαθηήξα ηνπο κε ηελ πιεηνςεθία ησλ θαζεγεηώλ λα είλαη
Πινίαξρνη θαη νη Γηεπζπληέο πνπδώλ λα είλαη κόλν Πινίαξρνη. Να δνζνύλ
θίλεηξα γηα ηελ πξνζέιθπζε ζπλαδέιθσλ Ναπηνδηδαζθάισλ, Πινηάξρσλ
θαη Α’ Μεραληθώλ, κε πεξηζζόηεξεο ζέζεηο κνλίκσλ, ζσζηά ακεηβόκελσλ θαη
όρη κε ην απαξάδεθην θαζεζηώο ησλ σξνκηζζίσλ.
Δίκαζηε καδί κε ηνπο ζπλαδέιθνπο Ναπηνδηδαζθάινπο, Πινηάξρνπο θαη Α’
Μεραληθνύο (ΑΔΝ-ΚΔΔΝ- ΡΗ ΡΔ-ΩΣΙΚΩΝ) θαη δηεθδηθνύκε ηηο ζέζεηο
καο θαη κέζα από ην πκβνύιην Ναπηηθήο Δθπαίδεπζεο πνπ ζπκκεηέρνπκε σο
ΠΔΠΔΝ.

Γπζηπρώο, ιαλζαζκέλεο ελέξγεηεο θαη απνθάζεηο ηνπ Κξάηνπο, εηδηθά ζε όηη
αθνξά ηελ θνξνινγία ησλ Διιήλσλ Ναπηηθώλ, δεκηνύξγεζαλ ζεκειηαθά
πξνβιήκαηα πνπ μεθεύγνπλ από ηηο δηθέο καο δπλαηόηεηεο θαη αλήθνπλ
απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζην πιαίζην ελεξγεηώλ θαη ππνρξεώζεσλ ηνπ, πνπ ηα
ηειεπηαία ρξόληα έρεη πάξεη δηαζηάζεηο νμύηαηνπ θνηλσληθνύ πξνβιήκαηνο.
Καη είλαη από ηα πξνβιήκαηα, πνπ ε άκεζε ιύζε ηνπ, απνηειεί πξνϋπόζεζε
ηεο ύπαξμεο ηνπ Ναπηηθνύ καο Γπλακηθνύ.
Πιήηηεη δέ θύξηα θαη θαηεγνξεκαηηθά ηνπο απόκαρνπο ζπλαδέιθνπο καο θαη
ην ελ ελεξγεία Ναπηηθό Γπλακηθό κε απνηέιεζκα λα απνηειεί ζξπαιιίδα
ζηελ ύπαξμε ηεο ίδηαο ηεο Ναπηηιίαο καο, αθνύ, όπσο εκθαλίδνληαη ηα
πξάγκαηα, θηλδπλεύεη ε δηαηήξεζε ηεο Διιεληθήο εκαίαο, κε αλαπόθεπθηε
ζπλέπεηα ηελ ζηξνθή ζε μέλεο ζεκαίεο.
Γελ έρσ ηελ πξόζεζε θαη δελ ζέισ λα αλαθεξζώ ζηηο επζύλεο ησλ εθάζηνηε
εθπξνζώπσλ ηεο Κξαηηθήο Δμνπζίαο, ε νπνία θπξηαξρηθά δηαρεηξίζηεθε, όρη
κόλν ηα θεθάιαηα ησλ Αζθαιηζηηθώλ καο Σακείσλ, αιιά θαη ην ελ γέλεη
ζπληαμηνδνηηθό καο θαζεζηώο.
Δίκαη όκσο, ππνρξεσκέλνο, λα ηνλίζσ όηη, νη Ναπηηθνί πιήξσζαλ θαη
εμαθνινπζνύλ λα πιεξώλνπλ πνιύ πεξηζζόηεξα γηα ηα ζπληαμηνδνηηθά θαη
θνηλσληθά δηθαηώκαηα πνπ ηνπο απνλέκνληαη. Θα πξέπεη άκεζα λα αζρνιεζεί
ζνβαξά κε ηελ απνθαηάζηαζε ησλ όζσλ “δεηλώλ” επηζώξεπζε ζην
θνξνινγηθό θαη αζθαιηζηηθό ζύζηεκα ησλ Ναπηηθώλ θαη αο εμαληιήζεη
επηηέινπο ηηο αξκνδηόηεηέο ηνπ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ζπληάμεσλ ησλ
ζπλαδέιθσλ καο.
Δκείο, γηα ην ζέκα απηό δίλνπκε ηνλ δηθό καο αγώλα καδί κε ηελ ΠΝΟ, αιιά
θαη κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο καο ζηηο Δπηηξνπέο ηνπ ΝΑΣ θαη ηνπ ΔΦΚΑ. Η
πξόζθαηε δπλακηθή θηλεηνπνίεζε πνπ είρακε κε ηελ ελληαήκεξε επηηπρεκέλε
απεξγία καο, είρε σο απνηέιεζκα ηελ εμαίξεζε ησλ Ναπηηθώλ καο από ηελ
πεξεηαίξσ αύμεζε ηεο θνξνινγίαο ηνπο.
Δπηζπκνύκε λα ζηακαηήζεη άκεζα ην θαηλόκελν ηεο ζπζηεκαηηθήο κε
θαηαβνιήο δεδνπιεπκέλσλ θαη λα εμνθιεζνύλ ηάρηζηα νη απιήξσηνη λαπηηθνί
καο.

Από ηελ πιεπξά καο θαηαβάιιεηαη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ
ηαθηνπνίεζε ησλ δεδνπιεπκέλσλ.
Δίκαζηε δίπια ζηνπο ζπλαδέιθνπο, ζε θαζεκεξηλή βάζε, ζηα πεηζαξρηθά
ζπκβνύιηα Α, Β, βαζκνύ θαη ζην ΑΝΑ. Πξέπεη λα αιιάμεη ε απαξάδεθηε
θαη απαξραησκέλε λνκνζεζία πνπ βιέπεη παληνύ Μόλν Δπζύλε Πινηάξρνπ.
πκκεηέρνπκε γηα πξώηε θνξά ζηελ Δπηηξνπή ηνπ ΤΝΑ γηα ηα ιηκάληα. Οη
εηζεγήζεηο καο ζηελ ελ ιόγσ Δπηηξνπή πνπ πξνέξρνληαη από ηελ βνήζεηα ησλ
ζπλαδέιθσλ Πινηάξρσλ πνπ είλαη νη θαηεμνρήλ ρξήζηεο ησλ ιηκαληώλ θαη νη
νπνίνη κε ηηο γλώζεηο, ηελ πείξα θαη ηε λαπηνζύλε ηνπο δηαρεηξίδνληαη
εμαηξεηηθά δύζθνιέο θαηαζηάζεηο, έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ζε πξώηε θάζε ηηο
επηθείκελεο επηζθεπέο θαη βειηηώζεηο ζηα ιηκάληα ηεο αληνξίλεο θαη ηεο
Καξπάζνπ.
Η θύξηα πξνζπάζεηά καο όκσο, έρεη λα θάλεη θαη κε ηε Ναπηηθή Δθπαίδεπζε
πνπ απνηειεί ην νπζηαζηηθό εθαιηήξην ηεο Ναπηηιίαο καο.
Σόζν ζηηο ΑΔΝ όζν θαη ζην ΚΔΔΝ, ηα πξνβιήκαηά είλαη πνιιά. Οη ΑΔΝ
ιεηηνπξγνύλ κε ηεξάζηηεο ειιείςεηο θαη ιηγόηεξνπο Ναπηνδηδάζθαινπο.
Θεσξνύκε επηβεβιεκέλν θαη απαξαίηεην λα παξέρεηαη ζίηηζε θαη ζηέγαζε
ζηνπο ζπνπδαζηέο θαζώο θαη θνηηεηηθό εθπησηηθό πάζν γηα ηηο ζπγθνηλσλίεο,
όπσο παξέρεηαη θαη ζηνπο ζπνπδαζηέο ησλ άιισλ ηδξπκάησλ.
Οη ζπνπδαζηέο ησλ ΑΔΝ είλαη ην κέιινλ ηεο Διιεληθήο Ναπηηιίαο, ην κέιινλ
ηεο Διιάδαο καο.
Η Έλσζή καο θαη πάιη κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζην πκβνύιην Ναπηηθήο
Δθπαίδεπζεο, πξνβάιιεη ηηο ζέζεηο ηεο γηα ηηο ΑΔΝ κε ζθνπό ηελ βειηίσζε
θαη ηελ αλαβάζκηζε, ηόζν ηνπ πιηθνηερληθνύ εμνπιηζκνύ, όζν θαη γηα ηελ
αλαβάζκηζε ηεο δηδαζθαιίαο. Έρεη πξνηείλεη επίζεο, ηελ αιιαγή ηνπ
πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηαμηδηώλ κε ζθνπό ηελ
επθνιόηεξε εύξεζε πινίνπ, θπξίσο ζην δεύηεξν εθπαηδεπηηθό κπάξθν.
Οη Αμησκαηηθνί πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη από ηηο ΑΔΝ, έρνπλ ηαμηδέςεη κε ην
κεγαιύηεξν ζηόιν παγθνζκίσο. Απηέο νη ΑΔΝ, όηαλ επαλδξώλνληαη κε

αμηόινγνπο θαη θηιόηηκνπο Ναπηνδηδά-ζθαινπο (πος δίνοςν γνώζειρ και
εμπειπίερ ζηα παιδιά μαρ), πξνζθέξνπλ ηα κέγηζηα ζηελ εζληθή καο
νηθνλνκία.
Πξέπεη όκσο θη εκείο (ο καθέναρ από ηο πόζηο ηος) λα βνεζήζνπκε απηά ηα
λέα παηδηά, ηνπο Γόθηκνπο Πινηάξρνπο ζηα πξώηα ηνπο βήκαηα.
Να ηνπο θάλνπκε λ’ αγαπήζνπλ ην επάγγεικά καο θαη λα ζηαδηνδξνκήζνπλ
ζε απηό.
Έρνπκε εζηθή, αιιά θαη επαγγεικαηηθή ππνρξέσζε απέλαληη ζηνπο
απξηαλνύο ζπλαδέιθνπο καο.
Η αλαγλώξηζε ησλ πξνζπαζεηώλ ηεο Έλσζήο καο, γηα πξναγσγή ηεο ζέζεο
ηνπ Πινηάξρνπ πάζεο ηάμεσο, αιιά θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπ ζην γεληθόηεξν
λαπηηιηαθό θαη όρη κόλν ρώξν, αλαγλσξίδεηαη θαζεκεξηλά από ηνπο
δηάθνξνπο θνξείο κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγαδόκαζηε, έρνληαο όιεο απηέο ηηο
δξαζηεξηόηεηεο.
Πξόζθαηα επίζεο, γηα πξώηε θνξά θαη πάιη, ζπλδηθαιηζηηθό ζσκαηείν
εληάζζεηαη ζηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Green Award Foundation, γεγνλόο
πνπ απνηειεί μερσξηζηή δηάθξηζε γηα ηελ Έλσζε θαη ηα κέιε καο
Πινηάξρνπο, καδί κε ηηο παιαηόηεξεο δηαθξίζεηο καο από ηελ Αθαδεκία
Αζελώλ, ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ Ο.Η.Δ., ηνλ Διιεληθό Δξπζξό ηαπξό, ην
PROPELLER CLUB (AMVER), θαζώο θαη κε ην βξαβείν «ΔΤΚΡΑΝΣΗ»
από ην πεξηνδηθό ΝΑΤΣΙΚΑ ΥΡΟΝΙΚΑ, γηα ηελ γεληθή πξνζθνξά ηεο ζην
ρώξν ηεο Ναπηηιίαο.
Σν βξαβείν «Γξεγόξεο Ξελόπνπινο» από ηελ Έλσζε Λνγνηερλώλ γηα ηελ
Πινηαξρηθή καο Ηρώ, ε νπνία πιένλ θπθινθνξεί πιήξσο αλαλεσκέλε θαη
αθνινπζεί ζύληνκα θαη ε αλαβάζκηζε ηεο ηζηνζειίδαο καο, γηα ηελ θαιύηεξε
θαη πιεξέζηεξε ελεκέξσζή ζαο θαη επηθνηλσλία καο.
πλάδειθνη Πινίαξρνη,
επηηξέςηε
κνπ
θιείλνληαο, κε αθνξκή ηα 100 ρξόληα από ηελ ίδξπζε ηεο Δλώζεώο καο, πνπ
κόλν ππεξεθάλεηα γεκίδεη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Π.Δ.Π.Δ.Ν., εκέλα

πξνζσπηθά, αιιά θαη ηνπο απαληαρνύ Έιιελεο Πινηάξρνπο, λα ζαο
επραξηζηήζσ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο.
Απνδεηθλύεηε θαη απνδεηθλύνπκε έκπξαθηα γηα αθόκε κηα θνξά, κεηά από
ηόζα ρξόληα ιεηηνπξγίαο θαη νπζηαζηηθήο πξνζθνξάο ζηνλ Έιιελα Πινίαξρν,
όηη ε Έλσζή καο παξακέλεη αθόκε δπλαηή θαη κε θαζνξηζηηθό έξγν θαη ιόγν.
Απνδεηθλύνπκε όηη όινη εκείο είκαζηε θξίθνη κίαο δπλαηήο αιπζίδαο, πνπ αλ
δελ ζέινπκε απηή λα ζπάζεη, ζα πξέπεη λα γίλνπκε κέξνο ηεο, δείρλνληαο
έκπξαθηα ην ελδηαθέξνλ καο.
Μαο εκπηζηεύεζηε θαη ζέινπκε λα ζαο δηθαηώλνπκε, λα απνδεηθλύνπκε
θαζεκεξηλά όηη κπνξνύκε θαη λα δηεθδηθνύκε, αιιά θαη λα πξνζθέξνπκε.
Η ηζηνξία έρεη δείμεη, όηη κόλν ε αιιειεγγύε θαη ε εηιηθξηλήο ζπλεξγαζία
κπνξνύλ λα εμαζθαιίζνπλ επεκεξία θαη αλάπηπμε.
αο ζέινπκε δίπια καο.
πλάδειθνη,
αο ζθεθζεί ν θαζέλαο καο μερσξηζηά, είηε ζπκκεηέρεη ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο
Δλώζεώο καο είηε όρη, πόζα πεξηζζόηεξα ζα θεξδίζνπκε, αλ θαηαθέξνπκε λα
ζπλεξγαζηνύκε, λα νξγαλσζνύκε, λα ελεξγνπνηεζνύκε!
Γελ πξέπεη λα ζπκόκαζηε ηελ Έλσζε κόλν όηαλ ρξεηαδόκαζηε ηε βνήζεηά
ηεο. Πξέπεη λα αηζζαλόκαζηε ηελ αλάγθε θαη ηελ ππνρξέσζή καο γηα καδηθό
παξόλ.
Η δύλακε ηεο Δλώζεώο καο, είλαη ηα ελεξγά κέιε ηεο.
Βηώλνπκε κηα πεξίνδν, πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ηελ απνδπλάκσζε ζεζκώλ,
δηθαησκάησλ, θαηαθηήζεσλ δεθαεηηώλ, ηώξα πξέπεη λα είκαζηε όινη καδί.
Σώξα ν ξόινο καο θαζίζηαηαη πξσηαγσληζηηθόο, γηα λα πξνζηαηέςνπκε ηνλ
Έιιελα Πινίαξρν πνπ δνθηκάδεηαη πξαγκαηηθά θαη λα πξναζπίζνπκε
πεξαηηέξσ ην θνξνινγηθό θαη ην ζπληαμηνδνηηθό καο δηθαίσκα, ηελ
πγεηνλνκηθή καο πεξίζαιςε (κέζα από ηνλ “Οίθν ηνπ Ναύηε” θαη ην ΝΑΣ)
πνπ θηλδπλεύνπλ κε αθαληζκό, γηα λα βειηηώζνπκε ηελ θαζεκεξηλόηεηά καο
πνπ γίλεηαη νινέλα θαη πην δύζθνιε.

Η Έλσζή καο δελ κπνξεί λα πξνρσξήζεη κόλε ηεο, ρξεηάδεηαη ην έκςπρν
πιηθό ηεο - ηα κέιε ηεο, ζαο ζέινπκε θνληά καο.

ΖΗΣΩ Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΘΑ ΕΝΩΗ
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