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Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ 
 
 
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας μας, σε έκτακτη συνεδρίασή 

της, σήμερα 22 Φλεβάρη 2006, εκτιμώντας τις εξελίξεις του αγώνα των 
Ναυτεργατών και την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην 
επιστράτευσή τους, ομόφωνα αποφάσισε: 

 Την καταδίκη της κατάπτυστης κυβερνητικής απόφασης να 
επιστρατεύσει τους Ναυτεργάτες. 

Η κυβέρνηση ακολουθώντας τα βήματα της προηγούμενης, ορκισμένη να 
στηρίξει «με νύχια και με δόντια» τα συμφέροντα του εφοπλιστικού κεφαλαίου, 
πήρε αυτό το μέτρο που μας γυρίζει στις πιο μαύρες εποχές του εργατικού 
λαϊκού κινήματος. 
Είναι σίγουρο, ότι μια τέτοια απόφαση δεν περιορίζεται μόνο στον κλάδο των 

Ναυτεργατών, αλλά αγκαλιάζει συνολικά την εργατική τάξη. 
Κυβέρνηση και κεφάλαιο, μ΄ αυτή την απόφαση «δείχνουν τα δόντια τους» σε 

όσους αμφισβητούν την «παντοδυναμία τους», σε όσους αντιπαλεύουν την 
πολιτική τους, σε όσους παλεύουν ενάντια στην αντιλαϊκή, αντεργατική 
λαίλαπα, σε όσους αρνούνται να σκύψουν το κεφάλι. 

 Την έμπρακτη αλληλεγγύη του κλάδου στον πολυήμερο αγώνα των 
Ναυτεργατών, ενάντια στους εφοπλιστές, την κυβέρνηση, το υπουργείο 
Εμπορικής Ναυτιλίας και τους απεργοσπαστικούς τους μηχανισμούς, με 

την κήρυξη 24ωρης ΑΠΕΡΓΙΑΣ του κλάδου, 
αύριο ΠΕΜΠΤΗ  23  ΦΛΕΒΑΡΗ 2006, στην Αττική και την Πάτρα και 

συγκέντρωση στα λιμάνια, στις 9 π.μ. 
 

Καλούμε τους Οικοδόμους της Αθήνας, σήμερα στις 5 μ.μ. να δώσουν 
αγωνιστικό παρόν στο λιμάνι του Πειραιά, μπροστά στο καράβι «Ελευθέριος 
Βενιζέλος» και τους Οικοδόμους της Πάτρας στο λιμάνι της πόλης. 

 

Καλούμε την κυβέρνηση, να αποσύρει ΑΜΕΣΩΣ την απόφαση επιστράτευσης, 
να δώσει λύση στα καυτά και χρονίζοντα προβλήματα των Ναυτεργατών. 

Οι Ναυτεργάτες, όλη η εργατική τάξη, αρνούνται να αποδεχτούν το 
«ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΜΕΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΣΣΟΜΕΝ» 

 
 
 

Για τη Διοίκηση 
Ο Πρόεδρος                                                                 Ο Γενικός 
Γραμματέας 
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