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ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
 

 

Συναδέφισσες και Συνάδελφοι, 

 

 

Το όργιο απροκάλυπτης μεθόδευσης της νόθευσης του εκλογικού 

αποτελέσματος που συντελείται και ενορχηστρώνεται όλο το 

τελευταίο διάστημα από τη μειοψηφία του Ε.Κ.Π. ενόψει του 36ου 

εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου του πλέον όχι μόνο δεν κρύβεται 

έστω και για τους τύπους, αλλά διατυμπανίζεται και μάλιστα 

επαίσχυντα. 

 

Η μειοψηφία του Ε.Κ.Π., η αποτελεί την νυν «Διοίκηση» αυτού, όχι 

απλά καταστρατηγεί, αλλά επιχειρεί την πλήρη κατάργηση του 

Νόμου και του Καταστατικού του Ε.Κ.Π. απλά και μόνο για να 

εξασφαλίσει την πολιτική της επιβίωση με κάθε κόστος.  

 

Το Καταστατικό του Ε.Κ.Π., το οποίο είναι σαφέστατο και οι 

διατάξεις του δεν χρήζουν καμίας (παρ)ερμηνείας, όπως όλως 

εσχάτως προσπαθεί η «Διοίκηση» του Ε.Κ.Π. να πράξει 

προσπαθώντας να προκαλέσει συνθήκες τεχνητού αποκλεισμού 

των Σωματείων μας. 

 

Είναι η ίδια μειοψηφία που έχει καταντήσει το Ε.Κ.Π. τα τελευταία 

χρόνια κυριολεκτικά ένα «κουφάρι» και το έχει μετατρέψει σε ένα 

μηχανισμό αναπαραγωγής των «επιδιώξεων» της και ουδέν έτερο, 

αλλά και το πιο ξεδιάντροπο από όλα είναι ότι προσμετράει τα μέλη 
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των Σωματείων μας για τη χρηματοδότηση της από τον κρατικό 

προϋπολογισμό, τον οποίον δήθεν καταγγέλλει, προφανώς, βέβαια, 

για τα μάτια του κόσμου. 

 

Προκαλούμε, λοιπόν, τη μειοψηφία αυτή να μας απαντήσει 
ευθέως προσμετρά ή όχι τα μέλη μας κατά την χρηματοδότηση 
της. 
 
 

Το Ε.Κ.Π. δεν είναι «τσιφλίκι» κανενός, αλλά ανήκει στους 
εργαζομένους του Πειραιά και στα Σωματεία τους και 
προειδοποιούμε ευθέως τη μειοψηφία αυτή ότι δεν θα της 
επιτρέψουμε να οδηγήσει στο γκρεμό το Εργατικό μας Κέντρο.  
 
Είναι, επίσης, η ίδια η μειοψηφία που εντελώς απροκάλυπτα και 

επαίσχυντα το μόνο που έχει να «προσφέρει» είναι ένας καθαρός 

πόλεμος λάσπης εναντίον των Σωματείων μας και των χιλιάδων 

Ναυτεργατών που εκπροσωπούμε, τους οποίους με εξόφθαλμη 

δικτατορική διάθεση θέλει να θέσει στο περιθώριο, επειδή τολμούν 

να διεκδικήσουν συλλογικά μαζί με τους υπόλοιπους εργαζομένους 

του Πειραιά ένα Εργατικό Κέντρο που θα ανταποκρίνεται στις 

πραγματικές ανάγκες τους και θα προωθεί αποτελεσματικά τα 

συμφέροντα τους και μόνο αυτά. 

 

Για αυτό και επειδή εμείς δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα από 
τους εργαζομένους προκαλούμε όποιον έχει δήθεν στοιχεία ότι 
εξαρτώμεθα από κόμματα ή άλλα κέντρα λήψεως αποφάσεων 
να σταματήσει να κρύβεται και να μας το καταγγείλει 
ενυπόγραφα, ώστε να λάβει και τη δέουσα απάντηση. Πάντως 
να είναι σίγουροι ότι η απάντηση που θα λάβουν δεν θα τους 
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αρέσει καθόλου. Τουναντίον μάλιστα θα τους εκθέσει 
ανεπανόρθωτα….. 
 
 

 

Τους δηλώνουμε για άλλη μια φορά ότι οι εργαζόμενοι δεν 
εκφοβίζονται, δεν τρομοκρατούνται, δεν εκβιάζονται και δεν 
υποκύπτουν στις απολυταρχικές μεθοδεύσεις και επιδιώξεις 
της μειοψηφίας, οι οποίες ουδεμία σχέση έχουν με τα 
πραγματικά, οξυμμένα και συσσωρευμένα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν στους χώρους της δουλειάς τους. 
 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ τις συνθήκες αυτοματισμού που προσπαθεί 
να δημιουργήσει η μειοψηφία του Ε.Κ.Π. φτάνοντας στο σημείο 
να καλεί τους εργαζομένους του Πειραιά να στραφούν εναντίον 
άλλων εργαζομένων την πρώτη ημέρα του Συνεδρίου απλά και 
μόνο για να εξασφαλίσουν τον τεχνητό αποκλεισμό μας και να 
διασφαλίσουν την πολιτική τους επιβίωση. 
 
 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ επίσης ευθέως τις μεθοδεύσεις της 
μειοψηφίας για τον τεχνητό αποκλεισμό των Σωματείων μας 
και τη συνακόλουθη νόθευση του εκλογικού αποτελέσματος 
στο 36ο εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο του Ε.Κ.Π.. 
 

ΚΑΛΟΥΜΕ όλους τους εργαζομένους οι οποίοι δεν 
υποκύπτουν και διεκδικούν, καθώς και όλες τις υγιείς 
συνδικαλιστικές δυνάμεις την Παρασκευή 3/12/2021 και ώρα 
18:00 στο Ε.Κ.Π. για να αποτρέψουν με την παρουσία τους την 
νόθευση της εκλογικής βούλησης τους και να εκφράσουν την 
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ηχηρή αντίθεση τους σε κάθε προσπάθεια επιβολής 
απολυταρχικών αντιλήψεων που απέχουν από τα πραγματικά 
συμφέροντα τους και να προασπίσουν τις υγιείς δημοκρατικές 
διαδικασίες. 
 

Πειραιάς, 2 Δεκεμβρίου 2021 
ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ 

Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Πάσης Τάξεως Ε.Ν. 

 

 Πανελλήνια Ένωση Αρχιθαλαμηπόλων – Θαλαμηπόλων Ε.Ν. 

 

 Πανελλήνιος Σύνδεσμος Οικονομικών Αξιωματικών Ε.Ν. 

 

 Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Μ.Ε.Κ. Ε.Ν. 

 
 Πανελλήνια Ένωση Φροντιστών Ε.Ν. 

 

Πανελλήνια Ένωση Πρακτικών Πλοιάρχων και Κυβερνητών Πάσης 

Τάξεως Ε.Ν. 
 
 Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Τροφοδοσίας Ε.Ν. – «Η ΑΓΙΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»  
 
Πανελλήνιος Ένωσις Ναυτών Μότορσιπς, Πετρελαιοκινήτων και 

Οχηματαγωγών (Φέρρυ-μποτ) μικρών αποστάσεων Εμπορικού 

Ναυτικού  - «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»  
 
 


