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Ανακοίνωση της ΠΕΝΕΝ:
Κατά την χθεσινή ομιλία του στην Βουλή ο
Υπουργός Εργασίας Κ. Χατζηδάκης άδραξε την ευκαιρία από τα έδρανα της Βουλής και
εξαπέλυσε επίθεση ενάντια στην ΠΕΝΕΝ για την πρόσφατη απεργιακή μας κινητοποίηση
στην Ακτοπλοΐα.
Η επίθεση αυτή αποτελεί
συνέχεια των δηλώσεων Πλακιωτάκη - Πέτσα - Πλεύρη κ.α που όλοι μαζί
επαναλαμβανόμενα προσπαθούν να αναπαράγουν την αντιδραστική θεωρεία του κοινωνικού
αυτοματισμού πάνω στην οποία οικοδομούν πολιτικά την βρώμικη επίθεσή τους και
στοχοποιούν το απεργιακό μας δικαίωμα και το σύνολο των συνδικαλιστικών μας
ελευθεριών.
Η
συνεχόμενη επίκληση των δικαστικών αποφάσεων που βγάζουν σωρηδόν παράνομους τους
δίκαιους εργατικούς αγώνες και διεκδικήσεις συνιστά μια άλλη μορφή παρεμπόδισης της
άσκησης του δικαιώματος στην απεργία, στην ίδια την οργανωμένη αντίσταση και πάλη των
εργαζομένων.

Απαντούμε στον κ. Χατζηδάκη ότι το αντεργατικό του κακούργημα που έφερε στην Βουλή
και λυσσαλέα το υπερασπίζεται στο όνομα της "προστασίας της εργασίας", προφανώς έχει
την θεσμική (αστική) νομιμοποίηση, για εμάς όμως αποτελεί κήρυξη πολέμου στην εργατική
τάξη για τα δικαιώματά της.

Βάζουμε πάνω από τις δικαστικές αποφάσεις τα δικαιώματα και τις διεκδικήσεις των
εργαζομένων.

Μια δεύτερη απάντηση που του οφείλουμε είναι ότι εμείς στην ΠΕΝΕΝ ουδέποτε
ζητήσαμε την προστασία ή την συνδικαλιστική ομπρέλα και κάλυψη της ΠΝΟ, την οποία
κατά κόρον επικαλέστηκε και η οποία διαχρονικά πορεύεται στα βήματα και στην
κατεύθυνση εφοπλιστών - κυβέρνησης.

Η αυτόνομη αγωνιστική μας δράση είναι αδιαπραγμάτευτη και το έχουμε αποδείξει
επανειλημμένα στους πολύμορφους αγώνες για τα ναυτεργατικά και εργατικά δικαιώματα.

Υπόλογη και υπεύθυνη για τις απεργίες είναι η ίδια η αντιλαϊκή κυβερνητική πολιτική και
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αυτή του κεφαλαίου που από κοινού έχουν βάλει πλώρη να τσακίσουν ότι έχει απομείνει
όρθιο στα εργατικά και συνδικαλιστικά μας δικαιώματα.

Κατά συνέπεια για οποιαδήποτε ταλαιπωρία "επιβατών - τουριστών" ο ίδιος θα πρέπει να
λογοδοτήσει και όχι η ΠΕΝΕΝ.

Τέλος η αναφορά του περί ζούγκλας καθρεφτίζει τον ίδιο και την κυβερνητική πολιτική
τους η οποία διαμορφώνει συνθήκες εργασιακής ζούγκλας. Κατά τα λοιπά υποκριτικά
προσπαθείτε να μεταφέρετε τις δικές σας ευθύνες στις δικές μας πλάτες.

Το επικοινωνιακό - αντιδραστικό ιδεολόγημα του κοινωνικού αυτοματισμού στο τέλος θα
σας γυρίσει μπούμερανγκ σε εσάς και στην πολιτική σας.

Η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ
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