Α.Π. 3055 ΓΧ/ΙΣ/ΜΣ

28 Μαΐου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με αφορμή την 24ωρη Πανελλαδική Απεργία της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, την
προσεχή Δευτέρα 31 Μάη, σε όλες τις κατηγορίες των πλοίων, περιλαμβανομένου και του
υπό σημαία Μάλτας κρουαζιεροπλοίου “ZENITH”, μετά τα προηγηθέντα σχετικά Δελτία
Τύπου και την χθεσινή Συνέντευξη Τύπου των μελών της Διοίκησης της ΠΝΟ, οι Εμπορικοί
Σύλλογοι Αθηνών και Πειραιώς και Σύλλογοι Τουριστικών Καταστημάτων Αθήνας, έκριναν
σκόπιμο να απευθύνουν Πρόσκληση – Κάλεσμα στα μέλη τους, προκειμένου το πρωί της
Δευτέρας να συγκεντρωθούν στο Terminal των κρουαζιεροπλοίων για να οργανώσουν
υποδοχή των επιβατών.
Θεωρεί η ΠΝΟ ότι η εκτίμηση των παραπάνω Συλλόγων εάν δεν διαστρέφει, τουλάχιστον
παραποιεί την κινητοποίηση των συμπολιτών τους ναυτεργατών.
Συντάχθηκε η Πρόσκληση αβασάνιστα ακολουθώντας τις γνωστές «απόψεις και
επιχειρήματα», που σωρηδόν διοχετεύονται με όλα τα μέσα στην κοινωνία μας, ότι δήθεν η
απεργία στόχο έχει να πλήξει τον τουρισμό της χώρας.
Ούτε λίγο ούτε πολύ καλλιεργήθηκε και συστηματικά καλλιεργείται η άποψη ότι η απεργία
των Ελλήνων ναυτεργατών είναι αυθαίρετη και αδικαιολόγητη και επομένως θα πρέπει να
αντιμετωπισθεί με επί τόπου δραστηριότητες, με τις οποίες θα δηλώνεται η αντίδραση σ’
αυτή και ταυτόχρονα η φιλόξενη διάθεση έναντι των επιβατών – τουριστών του παραπάνω
κρουαζιεροπλοίου.
Θα έπρεπε οι προαναφερόμενοι Σύλλογοι να μην αγνοούν ότι το δικαίωμα της απεργίας
θεμελιώνεται και προστατεύεται από το Σύνταγμα και μάλιστα όταν αυτό ασκείται μέσα στα
πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας, όπως συμβαίνει στην παρούσα περίπτωση.
Είναι θλιβερό το φαινόμενο ορισμένοι να διακηρύσσουν ότι επειδή ενοχλούνται από την
άσκηση του δικαιώματος της απεργίας ενός επαγγελματικού κλάδου, στον οποίο δεν
ανήκουν οι ίδιοι, η απεργία αυτή δεν είναι ανεκτή.
Την αδιαφορία μερίδας πολιτών για τα επαγγελματικά προβλήματα άλλων συμπολιτών
τους, όταν μάλιστα οι τελευταίοι οδηγούνται φανερά και απροκάλυπτα στην εξόντωση,
μόνο κοινωνική ευαισθησία και συναντίληψη δεν την χαρακτηρίζουν.
Η ΠΝΟ τονίζει με έμφαση για πολλοστή φορά ότι η περίπτωση του “ZENITH’ αποτελεί τον
δούρειο ίππο, με τον οποίο επιχειρείται ο διωγμός των Ελλήνων ναυτεργατών από τα
πλοία και εφ’ όσον το εγχείρημα τούτο αφεθεί να τελεσφορήσει, μύρια κακά έπονται.
Θα έπρεπε να απασχολήσει τους πάντες ότι η εργασιακή, κοινωνονικοασφαλιστική
ασυδοσία, που αποπειράται να φέρει στη χώρα μας το ως άνω κρουαζιερόπλοιο, που
στελεχώνεται από μωσαϊκό εθνών, με μόνο κοινό παρονομαστή τη χαμηλόμισθη εργασία,
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δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, που πλήττουν εκτός των συναδέλφων μας
και τα υπό Ελληνική σημαία κρουαζιερόπλοια, που δραστηριοποιούνται επίσης στον
Ελλαδικό κυρίως χώρο.
Ο αθέμιτος ανταγωνισμός ως κοινωνικό φαινόμενο δεν έχει προτιμήσεις επαγγελματικών
χώρων αλλά εάν δεν αποκλεισθεί έγκαιρα, αργά ή γρήγορα εφ’ όσον οι συγκυρίες το
επιτρέψουν, θα επεκταθεί και σε άλλους.
Η Ομοσπονδία πιστεύει ότι η συνδικαλιστική δραστηριότητα, που αναπτύσσει, όχι βέβαια
για την παρεμπόδιση του τουρισμού στη χώρα μας, αλλά για την αποδοκιμασία της
ασυδοσίας και την εφαρμογή ρυθμιστικών κανόνων, με βάση τους οποίους θα
αποτρέπεται η απομάκρυνση των Ελλήνων ναυτικών από τα κρουαζιερόπλοια και θα
αναλαμβάνουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις οι πλοιοκτήτες, που θέλουν να
δραστηριοποιούνται και να εκμεταλλεύονται επιχειρηματικά τον θαλάσσιο και νησιωτικό
πλούτο της χώρας μας, δεν είναι δυνατό να βρίσκει αντίθετο οποιονδήποτε συμπολίτη μας
που διαθέτει κοινό νου.
Επιθυμεί να πληροφορήσει τους προαναφερόμενους Συλλόγους ότι η ΠΝΟ με
ξενόγλωσσες ανακοινώσεις, που απηύθυνε χθες στους επιβάτες του “ZENITH”, διατύπωσε
τις φιλικές και φιλόξενες διαθέσεις των Ελλήνων ναυτεργατών, που θέλουν να
επισκεφθούν τη χώρα μας, των οποίων εζήτησε την κατανόηση του προβλήματος και την
αλληλεγγύη τους.
Θα ήταν αδιανόητο να ζητείται η ευμενής στάση των επιβατών, οι οποίοι ασφαλώς δεν
αποτελούν στόχο της απεργίας και να απουσιάζει το ανάλογο πνεύμα από μερίδα
συμπολιτών μας για την ομαλοποίηση των παραμέτρων του προβλήματος
Η ΠΝΟ απευθύνει έκκληση προς όλους τους εργαζόμενους να συμπαρασταθούν στον
αγώνα των Ελλήνων ναυτεργατών, οι οποίοι, όπως και όλοι οι μισθωτοί, δεν ευθύνονται
για την οικονομική κρίση για να υποστούν τις συνέπειές της.

