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ΠΕΝΕΝ
Οπγάνωση – Σςντονισμόρ και Ανςποσώπητορ απεπγιακόρ αγώναρ
για να μην ςλοποιηθούν τα κςβεπνητικά μέτπα εξόντωσηρ των Ναςτεπγατών
Γειηίν Τύπνπ
Η θπβέξλεζε θαη ν Υπνπξγόο Δ.Ν πηζηνί εληνινδόρνη ηνπ εθνπιηζηηθνύ θαηεζηεκέλνπ πξνρώξεζαλ κε
δηαδηθαζίεο εμπξέο θαη ςήθηζαλ ζηελ Βνπιή ηξνπνινγία – θαξκαληόια κε ηελ νπνία κεζνδεύνπλ ηελ
επαγγεικαηηθή εμόλησζε ησλ ελαπνκείλαλησλ ζηελ πνληνπόξν λαπηηιία ειιήλσλ Ναπηεξγαηώλ, ηελ θαηάξγεζε
ηεο ΣΣΔ, ηνλ εμνβειηζκό θαη απηνύ αθόκε ηνπ έιιελα Α΄ Πινηάξρνπ θαη ηαπηόρξνλα κε θαζηζηηθή κεζόδεπζε
επηρεηξνύλ λα θαζνξίζνπλ ηηο εζσηεξηθέο θαη εθινγηθέο δηαδηθαζίεο ησλ Ναπηεξγαηηθώλ νξγαλώζεσλ.
Η θπβέξλεζε κε ηα κέηξα απηά κεηαηξέπεηαη ζε νξληηλάληζα ηνπ εθνπιηζηηθνύ θεθαιαίνπ, πινπνηεί ζην αθέξαην
ηηο εμσθξεληθέο απαηηήζεηο ηνπο γηα ηελ ζπληξηβή θαη δηάιπζε ηνπ ειιεληθνύ λαπηεξγαηηθνύ δπλακηθνύ,
θαηαβαξαζξώλεη ηα λαπηεξγαηηθά δηθαηώκαηα θαη ην θνξπθαίν ζε απηά ηελ ΣΣΔ θηάλνληαο ζην επαίζρπλην
ζεκείν λα νξίδεη ζηελ νπζία πνηνη ζα εθπξνζσπνύλ ηνπο Ναπηεξγάηεο!
Η θαηάξγεζε ηεο ΣΣΔ ζηελ πνληνπόξν λαπηηιία αλνίγεη ηνλ δξόκν ζε όιεο ηηο άιιεο εθνπιηζηηθέο νξγαλώζεηο
λα απαηηήζνπλ κε ηελ ζεηξά ηνπο ηελ θαηάξγεζή ηεο θαη ζε όιεο ηηο ππόινηπεο θαηεγνξίεο πινίσλ ζηελ λαπηηιία.
Τν ελδηαθέξνλ θπβέξλεζεο – εθνπιηζηώλ γηα ηηο εθινγηθέο δηαδηθαζίεο αξρίδεη θαη ηειεηώλεη κόλν ζηηο
λαπηεξγαηηθέο νξγαλώζεηο, όρη ζηελ Βνπιή, όρη ζηα πνιηηηθά θόκκαηα, όρη ζηηο εθνπιηζηηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο
ελώζεηο θαη θπζηθά νύηε ζην ρεξζαίν ζ.θ…..
Τελ θπβέξλεζε θαη ηνλ Πιαθησηάθε νπδόισο όπσο θαίλεηαη ηνπο ελδηαθέξεη όηη ζηελ ΠΝΟ θαη ζηελ
πιεηνςεθία ησλ ζσκαηείσλ ηα θαηαζηαηηθά ηνπο δηέπνληαη από έλα απαξραησκέλν, αληηδξαζηηθό –
αληηδεκνθξαηηθό λνκνζεηηθό πιαίζην κε βάζε ηνλ αληεξγαηηθό 330/76 από ρνπληηθά θαη βαζηιηθά δηαηάγκαηα!!!!
Η πξόζεζε θαη ε ζηόρεπζή ηνπο βγάδεη κάηη!!!! Μάιινλ ην εθνπιηζηηθό ιόκππ κεηά από απηά ζα πξέπεη θαη
ηππηθά λα αλαιάβεη θπβεξλεηηθά θαζήθνληα θαη πάλησο νπσζδήπνηε ην ΥΔΝ.
Μπξνζηά ζε απηή ηελ νινκέησπε επίζεζε θαη ζηηο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθώλνληαη ζήκεξα εθηάθησο ζπλεδξίαζε
ην Γ.Σ ηεο ΠΔΝΔΝ θαη απνθάζηζε ηα παξαθάησ:
Να δεηεζεί άκεζα ε έθηαθηε ζύγθιεζε ηεο εθηειεζηηθήο ηεο ΠΝΟ θαη εθόζνλ δηαπηζησζεί άξλεζε
κέξνπο λαπηεξγαηηθώλ ζσκαηείσλ γηα ηελ ζπκκεηνρή ζε απηή ηνπ Φαιά, ηόηε λα γίλεη θνηλή ζύζθεςε
ησλ 13 Ναπηεξγαηηθώλ ζσκαηείσλ κε κνλαδηθό ζέκα ζηελ αηδέληα ηελ νξγάλσζε ηεο πάιεο ησλ
Ναπηεξγαηώλ ελάληηα ζηελ επαίζρπληε – αληηδξαζηηθή λνκνζεηηθή ξύζκηζε ηεο θπβέξλεζεο.
Ταπηόρξνλα ζηελ ίδηα θαηεύζπλζε λα δεηεζεί έθηαθηε ζπλεδξίαζε ηνπ ΔΚΠ κε ζθνπό ηελ ιήςε
απεξγηαθώλ – αγσληζηηθώλ απνθάζεσλ γηα ηνλ ζθνπό απηό.
Να νξγαλσζεί πιαηεηά θαη θαζεκεξηλή εθζηξαηεία ελεκέξσζεο ησλ Ναπηεξγαηώλ ζε όια ηα ιηκάληα ηεο
ρώξαο θαη ζε όιεο ηηο θαηεγνξίεο πινίσλ.
Να ζηαιεί εμώδηθν ηεο ΠΔΝΔΝ πξνο όιεο ηηο εθνπιηζηηθέο νξγαλώζεηο θαη ηνπο αξκόδηνπο Υπνπξγνύο
ηεο θπβέξλεζεο γηα ηελ παξαπάλσ λνκνζεηηθή ξύζκηζε.

Να ζπγθιεζεί έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κειώλ καο, λα ζρεδηαζηεί, λα νξγαλσζεί θαη λα πινπνηεζεί
πιαηεηά ελεκεξσηηθή θακπάληα γηα ηνπο Ναπηεξγάηεο πνπ ηαμηδεύνπλ ζηελ πνληνπόξν λαπηηιία.
Οη απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο ζην πξνηεηλόκελν ζρέδην δξάζεο ηεο ΠΔΝΔΝ λα αθνξνύλ όινπο ηνπο
Ναπηεξγάηεο θαη ζε όιεο ηηο θαηεγνξίεο πινίσλ.
Σε ζπλδπαζκό κε όια ηα πην πάλσ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ πνιύκνξθεο αγσληζηηθέο δξάζεηο ην επόκελν
ρξνληθό δηάζηεκα ζηνλ Πεηξαηά, λα γίλεη ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ζπλδηθάησλ ζηελ
θαηεύζπλζε ζηήξημεο αιιά θαη ζπληνληζκνύ κε ηελ πάιε ησλ Ναπηεξγαηώλ.
Να ιεθζνύλ ηα ελδεδεηγκέλα θαη αλαγθαία νξγαλσηηθά κέηξα γηα ηελ απεπζείαο επαθή κε θπζηθή
παξνπζία αληηπξνζώπσλ καο ζηα πνληνπόξα πινία (άκεζα γηα απηά πνπ πξνζεγγίδνπλ ιηκάληα ζηελ ρώξα
καο) αιιά θαη ηνπ εμσηεξηθνύ όηαλ ην επηηξέςνπλ νη πγεηνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ε ραιάξσζε ησλ κέηξσλ
ζε επίπεδν εζληθώλ θπβεξλήζεσλ. Η επίζθεςε θαη ε παξνπζία ζε πνληνπόξα πινία ηνπ εμσηεξηθνύ ζα
αθνξά ζηνρεπκέλα θαη θνκβηθά ιηκάληα ηα νπνία πξνζεγγίδεη κεγάινο αξηζκόο ειιεληθώλ πνληνπόξσλ
πινίσλ.
Μαδί κε απηά ην Γ.Σ ηεο ΠΔΝΔΝ απνθάζηζε θαη εμνπζηνδόηεζε ην Πξνεδξείν γηα ζεηξά δξάζεσλ θαη
ελεξγεηώλ πνπ ζα πινπνηεζνύλ ζηα πιαίζηα ηεο Έλσζήο καο.
Θεσξνύκε όηη κπξνζηά ζηελ εληεηλόκελε επίζεζε θπβέξλεζεο – εθνπιηζηώλ θαη ηηο θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο
πνπ απηή δηακνξθώλεη γηα ηα λαπηεξγαηηθά δηθαηώκαηα δελ ππάξρεη άιινο δξόκνο εθηόο από απηόλ ηεο
νξγάλσζεο απεξγηαθώλ θαη αγσληζηηθώλ θηλεηνπνηήζεσλ.
Ο θαζέλα νθείιεη θαη πξέπεη λα αλαιάβεη ηηο επζύλεο ηνπ, νπδείο δηθαηνύηαη λα ηζρπξηζηεί όηη δελ ήμεξε, δελ
θαηάιαβε γηα ην ηη θξίλεηαη από ηα θπβεξλεηηθά κέηξα.
Η ΠΔΝΔΝ θαιεί ηνλ θιάδν θαη όινπο ηνπο Ναπηεξγάηεο κέζα θαη έμσ από ηα θαξάβηα λα νξγαλώζνπλ καδί ηεο
ηελ αληίζηαζε θαη ηελ πάιε ελάληηα ζηα ζθαγηαζηηθά θπβεξλεηηθά κέηξα, λα είλαη ζε άκεζε αγσληζηηθή
εηνηκόηεηα, λα ζθπξειαηήζνπλ ηελ ελόηεηά ηνπο θαη λα δώζνπλ κέρξη ηέινπο ηελ κάρε γηα ηελ αλαηξνπή ηόζν
ησλ κέηξσλ όζν θαη απηήο ηεο πνιηηηθήο.
Η Γηνίθεζε ηεο ΠΔΝΔΝ

