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Η Διοίκηση της ΠΝΟ καταγγέλλει την αντιδημοκρατική και επαίσχυντη απόφαση
της Κυβέρνησης για πολιτική επιστράτευση των ναυτεργατών στη διάρκεια μιας
πέρα για πέρα νόμιμης απεργίας, με αιτήματα απόλυτα εύλογα και δίκαια τα οποία
έχουν να κάνουν με την ίδια την επαγγελματική επιβίωση ενός κλάδου που επί σειρά
δεκαετιών προσφέρει ανεκτίμητες υπηρεσίες στην Πατρίδα και στην εθνική
οικονομία.
Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας αψηφώντας και πάλι το απαράδεκτο για μια
δημοκρατική και μάλιστα ευρωπαϊκή χώρα, μέτρο της πολιτικής επιστράτευσης
απεφάσισε τη συνέχιση της απεργίας στα λιμάνια του νομού Αττικής και καλεί τους
ναυτεργάτες να συνεχίσουν με την ίδια ένταση τον αγώνα και ανάλογα με τις
εξελίξεις που θα υπάρξουν θα καθορίσει την παραπέρα στάση της.
Ο αγώνας πρέπει να περιφρουρηθεί και να συνεχιστεί με μεγαλύτερη ένταση και
αποφασιστικότητα σε κάθε πλοίο στα λιμάνια της Αττικής.
Η Διοίκηση καταγγέλλει σε όλους τους τόνους και με κάθε μέσο την αδιαλλαξία που
επιδεικνύει η Κυβέρνηση και ο ΥΝΑ για την αντιμετώπιση καίριων προβλημάτων της
ναυτεργασίας.
Συγχρόνως αποδοκιμάζει και καταγγέλλει τον αυταρχισμό της Κυβέρνησης τόσο με
τη λήψη της απαράδεκτης αντιδημοκρατικής απόφασης για την πολιτική
επιστράτευση – την οποία και απαιτεί άμεσα να ανακαλέσει – όπως και την
απαράδεκτη στάση της κατά τη διάρκεια της απεργίας με τη χρήση
απεργοσπαστικού μηχανισμού.
Εκφράζει τις πιο θερμές ευχαριστίες της προς τους ναυτεργάτες που παρά τις πιέσεις
και τις απειλές με απαράμιλλο σθένος ανταποκρίθηκαν και ανταποκρίνονται στο
κάλεσμα του αγώνα και συμμετέχουν μαζικά στην απεργία.
Η Διοίκηση της ΠΝΟ χαιρετίζει την πρωτοφανή αλληλεγγύη και συμπαράσταση που
εκδηλώνεται από δεκάδες συνδικαλιστικούς και άλλους φορείς της χώρας, στην
απεργιακή κινητοποίηση των ναυτεργατών.
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Ήδη η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας απεφάσισε την κήρυξη 24ωρης
Παν-Αττικής απεργίας ενώ παράλληλα και η Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου
Πειραιά απεφάσισε 24ωρη Παν-Πειραϊκή απεργία.
Είναι αξιοσημείωτο και χαρακτηριστικό ότι οι κυβερνήσεις για τέταρτη φορά
καταφεύγουν στην πολιτική επιστράτευση των ναυτεργατών προκειμένου να
κάμψουν το αγωνιστικό τους φρόνημα.
Είναι βέβαιο ότι και αυτή τη φορά θα αποτύχουν.

