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Οι ναυτεργάτες, εν ενεργεία – συνταξιούχοι και οι συνδικαλιστικές
οργανώσεις, που συγκεντρώθηκαν σήμερα Τετάρτη 6
Φεβρουαρίου 2013 στο λιμάνι του Πειραιά,
ΑΠΕΥΘΥΝΟΥΝ, θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό σε όλους τους
συναδέλφους, που ενωμένοι και με υψηλό αίσθημα ενότητας και
ευθύνης ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα που τους απηύθυνε, η
ανώτατη συνδικαλιστική οργάνωσή τους η Πανελλήνια Ναυτική
Ομοσπονδία (ΠΝΟ) και έδωσαν και θα συνεχίσουν να δίνουν, το
δίκαιο αγώνα τους για την προάσπιση των εργασιακών και
κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων τους,
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ, την επιβολή του,
επαίσχυντου, βαθύτατα αντιδημοκρατικού και αντεργατικού
μέτρου της πολιτικής κινητοποίησης και επίταξης προσωπικών
υπηρεσιών ναυτικών από την Κυβέρνηση της χώρας, μέτρο
ακραίας κυβερνητικής πολιτικής, για τέταρτη φορά στην ιστορία
του ελληνικού ναυτεργατικού κινήματος,
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ, την πρωτοφανή βία και
τρομοκρατία που ασκήθηκε από την πλευρά της Κυβέρνησης
προκειμένου να αποπλεύσουν τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά,
που είχαν καταληφθεί από νωρίς το βράδυ από εκατοντάδες
μονάδες των Μ.Α.Τ., των Ειδικών Δυνάμεων και του Λιμενικού
Σώματος,
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ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ, τα πρωτοφανή και άνευ
προηγουμένου γεγονότα που διαδραματίσθηκαν στο λιμάνι του
Πειραιά, που παραπέμπουν σε σκοτεινές εποχές καταδικασμένες
στη μνήμη και την συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας,
ΣΤΕΚΟΥΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΙ, στο πλευρό των συναδέλφων
ναυτεργατών και ΔΙΑΤΡΑΝΩΝΟΥΝ την βούλησή τους να
αντιπαλέψουν το κατάπτυστο Πολυνομοσχέδιο του Υπουργού
Ναυτιλίας και Αιγαίου, που ξεκληρίζει τις θέσεις εργασίας των
ναυτεργατών στα πλοία, οδηγώντας τους ίδιους και τις οικογένειές
τους στην εξαθλίωση με τελικό αποτέλεσμα την περιθωριοποίησή
τους,
ΑΠΑΙΤΟΥΝ την καταβολή των δεδουλευμένων στους
ναυτεργάτες σε όλες τις κατηγορίες των πλοίων,
ΧΑΙΡΕΤΙΖΟΥΝ, την απόφαση της Διοίκησης της ΠΝΟ για την
ανάπτυξη διαφόρων μορφών αγώνα σε συνεννόηση και με άλλους
συνδικαλιστικούς φορείς, ώστε να αποτραπεί το κύμα αυτής την
αντιλαϊκής και αντεργατικής πολιτικής της Κυβέρνησης,
ΧΑΙΡΕΤΙΖΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ, τη συμμετοχή της ΠΝΟ στην 24ωρη
Πανελλαδική απεργία που προκήρυξε η ΓΣΕΕ την Τετάρτη 20
Φεβρουαρίου 2013 καθώς και την πραγματοποίηση νέων
απεργιακών κινητοποιήσεων της ΠΝΟ, με την κατάθεση στη
Βουλή του Πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου.
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Το παρόν Ψήφισμα να επιδοθεί :
α) κ. Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων
β) Πολιτικά Κόμματα
γ) Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου
δ) Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας
ε) Εργατικό Κέντρο Πειραιά
στ) Οργανώσεις Δύναμης ΠΝΟ
ζ) Συνδικαλιστικούς Φορείς Ναυτιλίας
η) Οργανώσεις Συνταξιούχων Ναυτεργατών
θ) Ημερήσιο και Περιοδικό Τύπο

