Aριθ. Πρωτ. 940 ΓΧ/ΠΚ/ΑΓΤ/ΜΛ

7 Φεβρουαρίου 2013
Δελτίο Τύπου

Η Διοίκηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας απευθύνει θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό σε
όλους τους ναυτεργάτες και ναυτεργάτισσες, που ενωμένοι με υψηλό αίσθημα ενότητας και ευθύνης
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα που τους απηύθυνε η ανώτατη συνδικαλιστική Οργάνωσή τους και
έδωσαν και θα συνεχίσουν να δίνουν, το δίκαιο αγώνα τους, που δεν αφορά μόνο την διεκδίκηση
οικονομικών αιτημάτων, αλλά αφορά την ίδια την ύπαρξη και επιβίωση του Έλληνα ναυτικού και
αυτής της ίδιας της ελληνικής ναυτιλίας.
Η επταήμερη κινητοποίηση της Ομοσπονδίας που έληξε χθες τα μεσάνυχτα και στην οποία
συμπαρατάχθηκαν όλοι οι συνδικαλιστικοί φορείς της χώρας, τους οποίους ευχαριστεί θερμά η ΠΝΟ,
υπήρξε σκληρή και διεξήχθη κάτω από αντίξοες συνθήκες, από την πλευρά της Κυβέρνησης, η οποία
αρνήθηκε τον ουσιαστικό διάλογο, και καταπατώντας κάθε έννοια δικαίου και δημοκρατίας προσέφυγε
στην εύκολη λύση της πολιτικής επιστράτευσης και την χρησιμοποίηση ομάδων των ΜΑΤ, των
Ειδικών Δυνάμεων και του Λιμενικού για να κάμψει το αγωνιστικό φρόνημα των εργαζομένων.
Η ΠΝΟ και οι Έλληνες ναυτεργάτες στο σύνολό τους καταδικάζουν τα γεγονότα αυτά και δηλώνουν
ότι είναι αποφασισμένοι να αντιπαλέψουν σθεναρά τέτοιες πρακτικές, που έχουν αποδοκιμασθεί στη
συνείδηση του ελληνικού λαού.
Η σημαία του αγώνα των ναυτεργατών δεν έχει υποσταλεί και συνεχίζεται με νέες πρωτοβουλίες και
με την ανάπτυξη διαφόρων μορφών αγώνα προκειμένου να αναχαιτιστεί αυτή η αντιλαϊκή και
αντεργατική πολιτική, που κατεδαφίζει και ισοπεδώνει κάθε έννοια δημοκρατίας.
Το δίκαιο των αιτημάτων και διεκδικήσεων των ναυτεργατών δεν αμφισβητήθηκε από κανένα, ούτε και
από την ίδια την Κυβέρνηση, η οποία για τα κρίσιμα θέματα του πολυνομοσχεδίου του ΥΝΑ δεν βρήκε
καμία απολύτως ουσιαστική δικαιολογία να αντιπαραθέσει.
Στα πλαίσια των παραπάνω, η Ομοσπονδία μας ήδη έχει ανακοινώσει ότι θα συμμετάσχει ενεργά
στην 24ωρη Πανελλαδική απεργία της ΓΣΕΕ την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013, που κύριο αίτημα
έχει την υπογραφή της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και όπως ήδη έχει
ανακοινωθεί, η ΠΝΟ θα απαντήσει με κάθε νόμιμο μέσο και με νέες απεργιακές κινητοποιήσεις με την
κατάθεση του πολυνομοσχεδίου του ΥΝΑ στη Βουλή.
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