Συνάδελφοι Πλοίαρχοι πάσης τάξεως,
Χαιρετίζω την έναρξη των εργασιών της Ετήσιας Τακτικής μας
Συνέλευσης που είναι και η τελευταία της παρούσας Διοικήσεως και
σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, που παρά τις ιδιαιτερότητες
του κλάδου μας και του χώρου της Ναυτιλίας γενικότερα είναι
σημαντική. Είμαι σίγουρος ότι και αυτή η Συνέλευση θα διεξαχθεί
όπως πάντα με διαδικασίες που διακρίνουν τον Έλληνα Πλοίαρχο και
Αξιωματικό. Σε κλίμα ποιότητας, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και
βεβαίως, με αγωνιστικότητα, που όσες φορές έχει χρειασθεί την
έχουμε δείξει. Και δεν θα διστάσουμε να την δείξουμε και στο μέλλον
όποτε και όπου χρειαστεί. Μια αγωνιστικότητα όμως που θα έχει
σκοπό την βελτίωση όλων των παραμέτρων που συντελούν σε
καλύτερους όρους, σε καλύτερες συνθήκες και όχι για εξυπηρέτηση
άλλων σκοπών. Δεν είμαστε κανενός υπάλληλοι ούτε ελεγχόμενοι
από κανένα κέντρο.
Σε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, που χωρίς υπερβολές, μας
έχουν καταστήσει μοναδικούς, έχουμε και τα στοιχεία της ΑΓΑΠΗΣ,
της ΕΝΟΤΗΤΑΣ και της ΣΥΜΠΝΟΙΑΣ που πάντα μας διέπουν.
Οι διαδικασίες της φετινής Γ.Σ. όπως και όλες οι άλλες, αλλά και το
μήνυμα που θα βγει προς τα έξω, κυρίως προς όλους τους
εμπλεκόμενους με τη Ναυτιλία μας, την πρώτη στον κόσμο, θα
καταγραφούν σαν διαδικασίες, αντάξιες του κλάδου μας, αλλά και θα
δείξουν σ’αυτούς που μάταια προσπαθούν να αμαυρώσουν και να
απαξιώσουν τον κλάδο, ότι δεν μπορεί να παίζουν με τον Έλληνα
Πλοίαρχο. Είναι μάταιος ο κόπος.
Πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι ο Έλληνας Πλοίαρχος και
Αξιωματικός είναι εδώ : επιτελεί σπουδαίο και μεγάλο έργο. Είναι
πάντα παρών, πάντα σταθερός και ακλόνητος πυλώνας της
Ελληνικής Ναυτιλίας, η οποία με την σειρά της αποτελεί τον αιμοδότη
της Εθνικής μας Οικονομίας. Είναι πάντα κοντά στην ΠΕΠΕΝ, η
οποία με τις υποδείξεις του, τις παρατηρήσεις του, τις ενστάσεις του
και τις διαφωνίες του, χαράζουν την πορεία που έχει μια και μόνο
κατεύθυνση : ΜΠΡΟΣΤΑ.
Είναι εδώ και πρέπει όλοι, μα πάνω απ’όλα η Πολιτεία, να
σκύψει και να δει τα προβλήματα του, που είναι πολλά και ποικίλα.

Προβλήματα που από την αδιαφορία κάποιων έχουν συσσωρευτεί,
χρόνια τώρα και μας ταλανίζουν. Προβλήματα δίκαια και ανθρώπινα,
όχι μικρόκαρδα, μικρόψυχα, κατευθυνόμενα απο ξένα πρός την τάξη
μας
κέντρα,
ούτε
συντεχνιακά,
ούτε
κοντόφθαλμα
και
συμφερολοντολογικά.
Τον ίδιο χαιρετισμό όμως, προτού προχωρήσουμε, θέλω να
απευθύνω και στους χιλιάδες συναδέλφους που ταξιδεύουν σ’όλα τα
μήκη και πλάτη της γης, σ’όλες τις θάλασσες. Να έχουν πάντα καλά
ταξίδια και σύντομα να γυρίσουν κοντά στις οικογένειές τους, κοντά
μας. Και πάντα ο Αη Νικόλας να είναι στην πλώρη τους.
Δυστυχώς, όμως και αυτή τη φορά, πολλοί συνάδελφοι έφυγαν για το
μεγάλο ταξίδι και σας ζητώ, στη μνήμη τους, να κρατήσουμε ενός
λεπτού σιγή, σαν ελάχιστο φόρο τιμής για την προσφορά τους στο
χώρο των Πλοιάρχων, στη Ναυτιλία και στην πατρίδα ολόκληρη.
ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥΣ Η ΜΝΗΜΗ
Συνάδελφοι,
Δεν είναι πολύς καιρός που για άλλη μια φορά ο κλάδος μας
δέχτηκε μια ακατανόητη, ανεξήγητη, απαράδεκτη, για να μην πώ,
ενορχηστρωμένη επίθεση με αφορμή το ατυχές περιστατικό του
ατυχήματος του κρουαζιερόπλοιου SEA DIAMOND.
Οι ίδιοι γραφικοί ξερόλες, οι ίδιες γλάστρες, οι ίδιοι μαϊντανοί από την
πρώτη στιγμή, στήνοντας σκηνικό δικαστικής αιθούσης, έβγαζαν τα
συμπεράσματά τους. Βγήκαν σαν οι ειδικοί των ειδικών, οι καλύτεροι
πραγματογνώμονες και παντογνώστες, σταυρώνοντας τους πάντες,
τον Πλοίαρχο, τους Αξιωματικούς και το πλήρωμα του. Απαξίωσαν με
άλλα λόγια τα πάντα, προσφέροντας ένα απαράδεκτο θέαμα που
θύμιζε τσίρκο με την κάθε είδους αρλούμπα, ανακρίβεια και
ασυναρτησία που έλεγαν.
Και καλά οι μαϊντανοί και οι γλάστρες. Αυτοί καμάρωναν μάλλον
από ψώνιο, σαν γύφτικα σκερπάνια. Οι άλλοι όμως ; Οι επώνυμοι ;
Αυτοί που είχαν μια ιστορία ; Ένα παρελθόν και μια διαδρομή ; Λέω
είχαν γιατί με τη συμπεριφορά τους, την ακύρωσαν.

Με απύθμενο θράσος και ασχετοσύνη, απ’ ότι τελικά φάνηκε ότι
έχουν, ειρωνεύτηκαν, παραπληροφόρησαν, εξαπάτησαν, δίκασαν και
καταδίκασαν. Δεν κατάλαβαν όμως, ότι στο τέλος αυτοί οι ίδιοι ήταν
που καταδικάστηκαν αποκαλύπτοντας τον πραγματικό εαυτό τους.
Και ναι μεν ξεφτιλίστηκαν, αλλά δυστυχώς, αυτό έγινε σε βάρος της
δικής μας τάξης, της Ναυτιλίας μας, της Ελλάδος. Ας είναι όμως.
Παρ’όλη τη ζημιά που έκαναν η ντροπή είναι δική τους.
Μπορεί η μαυρίλα της κηλίδας από τα καύσιμα να ρύπανε την
πανέμορφη θάλασσα της Σαντορίνης, θα καθαριστεί όμως και
εύχομαι και ελπίζω σύντομα με την βοήθεια όλων.
Η μαυρίλα όμως της ψυχής αυτών των απαράδεκτων δεν θα
καθαρίσει ποτέ.
Συνάδελφοι,
Σύμφωνα και με το καταστατικό της Ενώσεώς μας, η Διοίκηση
είναι υποχρεωμένη να σας παρουσιάσει τον απολογισμό της
προηγούμενης χρονιάς, αλλά και τον προγραμματισμό δράσης για τη
χρονιά που διανύουμε και να ζητήσουμε την έγκρισή τους με την
ψήφο σας.
Δεν θα σταθώ σ’αυτά, καθ’όσον τα έχετε ήδη στα χέρια σας.
Εγώ θέλω να σας ζητήσω, όπως κάνω κάθε φορά, τις
προτάσεις, τις παρατηρήσεις, την κριτική σας, όποια και αν είναι
αυτή, αρκεί να είναι καλόπιστη και όχι καθ’υπαγόρευση ή
κατευθυνόμενη από ξένα προς εμάς κέντρα, να γίνεται μέσα από την
Ένωση μας, με τις διαδικασίες που ορίζει το καταστατικό μας, με τις
επιταγές που οι δημοκρατικοί κανόνες ορίζουν και με ευλάβεια
ακολουθούμε, μέσα από τη Γενική μας Συνέλευση, που εν κατακλείδι,
είναι και το κυρίαρχο σώμα. Η Ένωσή μας, όπως όλοι γνωρίζουν,
είναι ανοιχτή σ’όλους τους συναδέλφους, όλες τις ώρες και ημέρες.
Και πάντα θα σας περιμένουμε. Για να ενώσουμε μαζί τις
προσπάθειές μας, για περαιτέρω βελτίωση όλων αυτών που μας
αφορούν, κυρίως όμως για τις οικογένειές μας και το μέλλον μας. Οι
διάφοροι γυρολόγοι που τέτοια εποχή παρουσιάζονται και
ψευδεπίγραφα αποκαλούνται Πλοίαρχοι και Αξιωματικοί, ας
φανερωθούν.

Ας μας δείξουν τα διπλώματα τους, τις υπηρεσίες τους, τη διαδρομή
τους. Είναι ανύπαρκτοι, ανυπόστατοι και προσπαθούν σαν κοινοί
απατεώνες, σαν λαθρέμποροι ιδεών και επανάστασης να
δημιουργήσουν πρόβλημα. Άδικος ο κόπος. Δίκαιος όμως ο μισθός
τους που από κέντρα παίρνουν. Πώς να το κάνουμε. Ο γυρολόγος
είναι δύσκολη και κουραστική δουλειά.
Συνάδελφοι,
Σταθερή απασχόληση, διαρκής αμοιβόμενη εκπαίδευση,
μακρόπνοη προοπτική, αξιοπρεπή απομαχεία και εφεδρεία,
κοινωνική καταξίωση που αξίζουμε και δικαιούμαστε και βεβαίως, ένα
ποιοτικό, ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον εργασίας είναι οι άξονες
στους οποίους πάντα θα κινούμεθα, θα επιδιώκουμε και βεβαίως θα
αγωνιζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις.
Έχουμε τη δύναμη και την ικανότητα να βλέπουμε τα λάθη μας,
να τα αξιολογούμε και να τα καταγράφουμε. Τα όποια μας λάθη
έχουμε τη γενναιότητα, με τη βοήθεια όλων σας, να τα
παραδεχόμαστε και να προβαίνουμε σε διορθωτικές κινήσεις. Οι
προτάσεις σας, οι επισημάνσεις και η παρέμβασή σας είναι
καθοριστικές. Ο αγώνας μας είναι κοινός. Οι διεκδικήσεις μας, είναι
δίκαιες, είναι ανθρώπινες.
Γι’αυτό επιμένω, ότι οι προτάσεις σας, οι σκέψεις σας, η κριτική
σας μέσα από τους κόλπους της Ενώσεώς μας είναι, όχι μόνο
καλοδεχούμενη, αλλά κάτι παραπάνω. Αναγκαία και επιβεβλημένη.
Χωρίς την βοήθειά σας, δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί
τίποτε.
Συνάδελφοι,
Όπως ανέφερα στην αρχή, αυτή η Γενική Συνέλευση είναι
σύμφωνα και με το καταστατικό μας, η τελευταία της παρούσης
Διοικήσεως.
Θεωρώ λοιπόν σκόπιμο, δεν θα σας κουράσω, καθ’όσον τον
απολογισμό της χρονιάς που πέρασε όπως είπα, τον έχετε ήδη στα
χέρια σας.

Θα αναφερθώ σε κάποια σημεία που είναι κεφαλαιώδη και θα
σημαδέψουν την περαιτέρω πορεία της Ενώσεώς μας, του κλάδου
μας και δεν είναι εγωιστικό , της Ναυτιλίας.
Είναι βέβαιο και σίγουρο ότι οι καθημερινές τριβές με τα
προβλήματα τους, η παρακολούθηση της καθημερινότητας σ’όλους
τους χώρους και ιδιαίτερα στο χώρο της Ακτοπλοΐας, και όχι μόνο,
όπως πάρα πολλά άλλα, ποτέ δεν θα πάψουν να μας απασχολούν
και πάντα η παρέμβασή μας, η επέμβασή μας όποτε και αν χρειασθεί
όπως κατ’ επανάληψη έχω πεί, θα είναι ακαριαία. Ακόμη και η
σύγκρουση. Έχουμε δώσει δείγματα. Είναι κάποια πράγματα που δεν
διαπραγματευόμαστε. Είμαστε απόλυτοι.
Το χειρίζεται «έγκαιρα και αποφασιστικά» όπως κάνουμε στα
καθήκοντά μας σαν Πλοίαρχοι και Αξιωματικοί, στις γέφυρες των
πλοίων, είναι και βίωμα και φιλοσοφία της ΠΕΠΕΝ.
Αυτά πάντα θα υπάρχουν.
Θέλω όμως να τονίσω όπως είπα αυτά που θεωρώ και
θεωρούνται σαν MAJOR.
Οι συντάξεις μας πλέον είναι στο 70% και υπολογίζουμε και το
22% του επιδόματος των Κυριακών. Κάτι που φάνταζε όνειρο πριν
λίγα χρόνια και όπου το λέγαμε κάποιοι γελούσαν. Τώρα όμως τι
λένε; Ικανοποιηθήκαμε απόλυτα; Όχι, διεκδικούμε το 80% και όπως
πάντα με ομόνοια, σύμπνοια, σύνεση, επιχειρήματα και αν χρειαστεί
σύγκρουση, θα το πετύχουμε.
Ζητούσαμε διπλά πληρώματα για τα ταχύπλοα. Μας κοιτούσαν
περίεργα και με απορία, λές και είχαμε έλθει από άλλο πλανήτη.
Σ’όλα τα ταχύπλοα που υπερβαίνουν συγκεκριμένο ωράριο έχουμε
διπλά πληρώματα. Αλήθεια η περιέργεια ισχύει;
Το μέτρο έχει όπως γνωρίζεται τουλάχιστον σε επίπεδο
Πλοιάρχου έχει ήδη επεκταθεί και σε ορισμένα συμβατικά, τα οποία
παραβιάζουν κατάφορα τη ΔΣ 180. Και θα επεκταθεί ακόμη
περισσότερο. Δεν παζαρεύεται, δεν κάνουμε πίσω.
Η ανάπαυση των Πλοιάρχων των Αξιωματικών και των
πληρωμάτων, όπου βεβαίως απαιτείται είναι συνυφασμένη με την

ασφάλεια. Και για την ασφάλεια
στρογγυλοποιήσεις ή συμβιβασμούς.

δεν

κάνουμε

εκπτώσεις,

Το εφ’άπαξ έχει πάρει κι’αυτό το δρόμο του. Ήδη με 2
απανωτές αυξήσεις από 25% κάθε φορά είμαστε σε καλό δρόμο .
Αναμένουμε και το φετινό 25% , το οποίο ήδη δημόσια ο Υπουργός
έχει εξαγγείλει και δεσμευτεί. Πρέπει πάραυτα να πάρει τον δρόμο
του ώστε να αρχίζει εφαρμοζόμενο βεβαίως με αναδρομική ισχύ από
1/1/07. Και έπεται συνέχεια μέχρι ολοκληρώσεως του αρχικού μας
στόχου.
Κάνοντας μια έκκληση προς τον κ.Υπουργό εκτιμώ ότι ήδη έχει
αργήσει. Πιστεύω στην δέσμευση του γιατί ότι έχει πεί το έχει
εφαρμόσει.
Βεβαίως κάποιες Κασσάνδρες δεν τα καλοβλέπουν. Δεν θέλουν
την επίλυση των πολλών, είναι αλήθεια, προβλημάτων. Τους χαλάνε
τα σχέδια, τα οποία θέλουν διαρκώς διαμαρτυρόμενους τους
συναδέλφους. Αλλά ποιος τους ακούει.
Ένα άλλο σημαντικό, φάνταζε σαν όνειρο συνάδελφοι, είναι
επιτέλους η αναγνώριση του καταληκτικού μας διπλώματος σαν
ισότιμο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Πόσες αντιρρήσεις δεν
συναντήσαμε, πόσα εμπόδια δεν βρήκαμε στο δρόμο μας, πόσα αν
θέλετε απαράδεκτα άνομα για να μη πώ άτιμα επιχειρήματα δεν
προέβαλαν κάποιοι.
Όμως δεν κάναμε πίσω. Δεν συμβιβαστήκαμε. Το πήγαμε μέχρι
τέλους και τα καταφέραμε. Ακόμη και η εκκρεμότητα της αναγνώρισης
των παλαιοτέρων συναδέλφων ήδη πέρασε από το Συμβούλιο
Εμπορικού Ναυτικού (ΣΕΝ) στο οποίο συμμετέχω και αναμένεται η
δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Σταματάμε όμως ; Όχι. Συνεχίζουμε μέχρι του τελικού μας
στόχου που είναι η αναγνώριση των ΑΕΝ σαν ισότιμες με τα ΤΕΙ.
Και το δικαιούνται και το αξίζουν. Να είναι σίγουροι οι σπουδαστές, οι
αυριανοί συνάδελφοι, ότι θα είμαστε όχι δίπλα τους, αλλά
μπροστάρηδες στον δίκαιο αγώνα τους.
Να μην παρασύρονται όμως από τυχοδιώκτες που θέλουν να
κρύψουν τους εντολοδόχους τους, κρυβόμενοι πίσω από το νεανικό

ενθουσιασμό από τον αέρα της νιότης, από τον τσαμπουκά, αν
θέλετε της εφηβείας των Δοκίμων. Να τους απομακρύνουν από το
χώρο τους που είναι και δικός μας. Είναι ξένο σώμα. Δεν τους
θέλουμε.
Θα είμαστε μαζί τους ώστε να προχωρήσει ο εξοπλισμός των
ΑΕΝ με σύγχρονο, τεχνολογικό εξοπλισμό που να συμβαδίζει με τη
σημερινή τεχνολογική εξέλιξη των πλοίων και της Ναυτιλίας
γενικότερα.
Να συμπληρωθούν τα κενά σε διδακτικό προσωπικό από
ικανούς συναδέλφους ναυτοδάσκαλους, σωστά αμοιβόμενους και όχι
από το απαράδεκτο καθεστώς των και με ψίχουλα αμοιβόμενων
ωρομισθίων.
Να αποκατασταθούν οι ζημιές στα κτίρια και στις υποδομές εν
γένει, ώστε και με άλλες ρυθμίσεις οι ΑΕΝ να αποκτήσουν το κύρος
και την αξία που την αρμόζει και δικαιούνται.
Τα βιβλία συγγράμματα κτλ να παραδίδονται έγκαιρα στους
σπουδαστές και να εμπλουτιστούν με νέα και μοντέρνα.
Να τους αγκαλιάσουμε συνάδελφοι εμείς οι παλαιότεροι στα
πλοία, όταν κάνουν τα μπάρκα τους και όχι να τους αποπαίρνουμε
λέγοντας διάφορα, ευτυχώς από ελάχιστους. Είναι υποχρέωσή μας
ηθική, επαγγελματική, σαν γονείς. Είναι αν θέλετε το μέλλον της
τάξεώς μας, της Ναυτιλίας μας.
Ξέχωρα όμως απ’όσα ανέφερα, τα οποία αν θέλετε, είναι και
υποχρέωσή μας με την εντολή που μας δώσατε εσείς και οι χιλιάδες
συνάδελφοι που ταξιδεύουν είναι και κάποια άλλα πράγματα που
μας κάνουν, ιδιαίτερα υπερήφανους.
Η Ένωσή μας είναι ανοιχτή σ’όλους τους συναδέλφους
φέρνουμε κοντά μας, όχι μόνο τα νέα παιδιά, τους αυριανούς
Αξιωματικούς και Πλοιάρχους, αλλά και παλαιότερους λίγο πριν
βγούν στην εφεδρεία που για διάφορους λόγους είχαν μείνει μακριά
από την ΠΕΠΕΝ. Αναπτύξαμε κοινωνική δραστηριότητα, άγνωστη για
συνδικαλιστικά σωματεία. Διοργανώσαμε Ημερίδες, σεμινάρια και

forum με καταξιωμένους φορείς, Πανεπιστήμια κύρους κτλ. που
έκαναν αίσθηση όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό.
Η φωνή μας ακούγεται. Συχνά είμαστε προσκεκλημένοι τόσο
εγώ, όσο και τα άλλα μέλη του Προεδρείου σαν ομιλητές σε διάφορα
forum, σε Πανεπιστήμια, σε οργανισμούς .
Με τις παρεμβάσεις μας για τα λιμάνια σύμφωνα με τις
παρατηρήσεις των συναδέλφων της Ακτοπλοΐας άρχισαν όλοι οι
αρμόδιοι οργανισμοί και υπηρεσίες όχι μόνο να ζητούν τη γνώμη και
την πείρα μας αλλά και παρευρισκόμεθα στις σχετικές συζητήσεις
των επιτροπών.
Χαρακτηριστικά αναφέρω την Τήνο, τη Νάξο, την Ικαρία, Λήμνο
κτλ. Δεν λύθηκαν με την πρώτη τα προβλήματα. Είναι και θα
παραμείνουν πολλά. Θα ακούνε όμως και τους Πλοιάρχους, θα
ακούνε την ΠΕΠΕΝ. Τα λιμάνια θα γίνονται και με τη γνώμη των
Πλοιάρχων.
Η τοποθέτηση ιατρού στα πλοία της ακτοπλοΐας βρήκε κι αυτό
τη λύση του. Ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα που ταλάνιζε το χώρο μας.
Τα όποια οργανωτικά ή διαδικαστικά που παρουσιάζονται, με καλή
θέληση βρίσκουν το δρόμο τους. Ο διάλογος, η καλή πρόθεση, το
συμφέρον, το δικό μας και όχι εξυπηρέτηση άλλων σκοπών, μόνο
καλά αποτελέσματα φέρνουν. Ένα άλλο κυρίαρχο θέμα που
απασχόλησε τους έφεδρους Πλοιάρχους, αλλά και όλους τους
συνταξιούχους του ΝΑΤ, βρήκε τη λύση του.
Οι επικουρικές συντάξεις, ένα κύριο ζήτημα όλων μας, θα
πληρώνονται όπως πληρωνόντουσαν κανονικά. Με ρύθμιση του ΥΕΝ
που πρόσφατα ψηφίστηκε στη Βουλή, το όποιο έλλειμμα, όποτε και
αν παρουσιάζεται θα καλύπτεται από το ΝΑΤ, το οποίο όπως όλοι
γνωρίζετε στο μεγαλύτερο του μέρος χρηματοδοτείται από τον
κρατικό προϋπολογισμό.
Σ’αυτή την προσπάθεια η συμβολή της ΠΕΠΕΝ ήταν σημαντική
καθ’όσον ο συν.καπτ. Γιάννης Ριζεάκος συμμετέχει στο ΔΣ του ΝΑΤ
και το υποστήριξε με σθένος.

Μια μεγάλη εκκρεμότητα που δημιουργούσε μεγάλη ανησυχία
σ’όλους μας εφέδρους και εν ενεργεία βρήκε το δρόμο της. Είναι η
ελάχιστη υποχρέωση της Πολιτείας η οποία διαχρονικά εκαρπούτο τα
ατελείωτα και σε σκληρό συνάλλαγμα του ταμείου μας. Δεν μας
κάνουν χάρη. Δείχνουν όμως την ευαισθησία τους και την
υπευθυνότητά τους.
Ένα άλλο θέμα, που αν θέλετε και προσωπικά όλους του
Προεδρείου και του ΔΣ και όλους τους συναδέλφους από τα
μηνύματα που φτάνουν στην Ένωση μας κάνουν υπερήφανους, είναι
η καθιέρωση της Υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές σε παιδιά
συναδέλφων, μελών της Ενώσεώς μας. Είναι κάτι μοναδικό πιστεύω
στο χώρο του συνδικαλισμού και απ’όλους αποσπάσαμε όχι σαν
Διοίκηση, αλλά συνολικά σαν κλάδος με ηγετική θέση συγχαρητήρια .
Ήδη η πρώτη υποτροφία αξίας 10.000 δολαρίων δόθηκε στην κόρη
του καλού συνάδελφου Θωμά Κάβουρα, την Αγγελική, η οποία ήδη
σπουδάζει.
Ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε να αυξήσουμε τον αριθμό
των δικαιούχων και ιδιαίτερα όταν δημιουργηθούν τα μεταπτυχιακά
για Πλοιάρχους, προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη και
ευελπιστούμε σύντομα να τελειώσει, να δίνουμε και σε συνάδελφο
Πλοίαρχο. Οι πρώτες συναντήσεις έχουν γίνει μεταξύ ΑΕΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ και Πανεπιστημίου Αιγαίου τόσο στην Ένωση όσο
και στην Διεύθυνση Ναυτικής Εκπαίδευσης και μπαίνουν σιγά σιγά οι
βάσεις.
Βεβαίως, συνεχίζουμε και τις βραβεύσεις σε αριστούχους,
παιδιά συναδέλφων, που αρίστευσαν στις εισαγωγικές εξετάσεις από
τα Λύκεια στα ΑΕΙ. Τη χρονιά που πέρασε είχαμε μάλιστα και 2
πρωτιές. Δίκαια λοιπόν υποστηρίζουμε ότι έχουμε κάνει καλές και
σωστές οικογένειες.
Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι καθ’όσον τις εργασίες της Γενικής
μας συνέλευσης παρακολουθούν πολυάριθμοι συνάδελφοι που τώρα
φοιτούν στο ΚΕΣΕΝ για απόκτηση των διπλωμάτων τους. Του
αμαρτωλού και πολυάριθμου ΚΕΣΕΝ που παρ’όλες τις διαμαρτυρίες
μας, τις κινητοποιήσεις των ίδιων σπουδαστών λίγα πράγματα έχουν
γίνει.

Τρομερή έλλειψη καθηγητών όχι
οργάνων, συγγραμμάτων και οργάνωσης.

βεβαίως

ωρομισθίων,

Σίγουρα δεν ισοπεδώνουμε τα πάντα. Η αύξηση της
αποζημίωσης όπως και η προηγούμενη έγινε με αγώνα, με
παραστάσεις αν θέλετε και με απειλές από την ΠΕΠΕΝ και εμένα
προσωπικά, που συμμετείχα στα αρμόδια όργανα.
Τα όποια προβλήματα κατά καιρούς παρουσιάζονται ιδιαίτερα
όταν, προβάλλοντας το επιχείρημα ότι συμπλήρωσαν τον αριθμό των
σπουδαστών στους διάφορους κύκλους αντιμετωπίστηκαν και θα
αντιμετωπίζονται αμέσως ακαριαία. Δεν μπορεί ο συνάδελφος,
οικογενειάρχης ή μη, από επαρχία ή όχι να μη μπορεί να φοιτήσει
γιατί κάποιοι καρεκλοκένταυροι. Επικαλούμενοι υποπαραγράφους
του νόμου, ψειρίζονται τον να είναι αρνητικοί. Σκέφτηκαν τον
συνάδελφο αν αντέχει τόσο διάστημα εκτός εργασίας και τόσα έξοδα ;
Βεβαίως θα ήμουν άδικος αν δεν ανέφερα τη κατανόηση και
σημαντική βοήθεια που έχουμε και δείχνουν οι συνάδελφοι
καθηγητές και ο Διευθυντής σπουδών. Ζητάμε την απόλυτη
συμπαράσταση τους και σε άλλα θέματα, ώστε μαζί να διεκδικήσουμε
καλύτερες συνθήκες φοίτησης και βεβαίως καλύτερη αποζημίωση. Αν
όλοι είμαστε μαζί, ενωμένοι θα τα καταφέρναμε.
Τακτικά είτε επισκεπτόμενοι το ΚΕΣΕΝ είτε οι Πρόεδροι των
Τμημάτων έρχονται στην ΠΕΠΕΝ και αυτό είναι το πρέπον, είναι το
καλύτερο, συζητάμε καταγράφουμε προβλήματα τα παρουσιάζουμε
αρμοδίως και ζητάμε τη λύση τους.
Όμως τα όποια αν θέλετε επιτεύγματα τις όποιες λύσεις, δεν
ήλθαμε να τα «πουλήσουμε» σαν κατορθώματα ή επιτυχίες. Είναι
κάτι που δικαιούμεθα και δεν χρειάζεται να το προβάλλουμε δίκη
όπως είπα γυρολόγου-πραματευτή στα πεζοδρόμια.
Ούτε βεβαίως θα ερχόμαστε στο ΚΕΣΕΝ για να κάνουμε
προπαγάνδα για να μην πώ κονσομασιόν μοιράζονται χαρτάκια,
φυλλάδια ή προκηρύξεις που από μόνα τους φανερώνουν από πού
προέρχονται και που αποβλέπουν. Δεν μας ταιριάζει. Δεν είναι της
φιλοσοφίας μας, της κουλτούρας μας. Η ΠΕΠΕΝ είναι ένα ανοικτό

σωματείο, σ’όλους τους συναδέλφους, όλες τις ώρες, τις ημέρες όλο
το χρόνο.
Δεν είναι εγωιστικό να πώ ότι ποτέ δεν υπήρξε συνάδελφος,
είτε από τη στεριά, είτε από πλοίο που δεν κατάφερε άμεσα να
επικοινωνήσει με κάποιον από εμάς. Δεν πρέπει να υπάρχει ούτε
ένας. Ότι μέρα και αν είναι. Θα συνεχίσουμε λοιπόν συνάδελφοι να
συζητάμε και μαζί να παλεύουμε.
Θα ήταν παράλειψη να μην κάνω μια ξεχωριστή αναφορά
στους έφεδρους Πλοιάρχους, που σήμερα δια του Προέδρου τους
παρευρίσκεται κοντά μας. Ξέχωρα από τη καθημερινή αν θέλετε
επαφή μας, την ανταλλαγή απόψεων είμαστε στρατευμένοι μαζί τους
για την απαραίτητη, δίκαιη ρύθμιση που πρέπει να γίνει για το
φορολογικό, των συνταξιούχων γενικά.
Είτε μαζί, είτε με ξεχωριστές παραστάσεις προς τους αρμοδίους
Υπουργούς προβάλλουμε το απόλυτα δίκαιο αίτημα τους και το
στηρίζουμε. Και δεν θα πάψουμε να το στηρίζουμε και να το
παλεύουμε. Οι έφεδροι είναι αυτοί που έφερναν το πολύτιμο
συνάλλαγμα, το σκληρό νόμισμα σ εποχές δύσκολες για τη χώρα, σε
εποχές που τόσο μεγάλη ανάγκη το είχε. Είναι αυτοί που έχτισαν τη
Ναυτιλία. Μη τώρα που τελείωσε η οικοδομή – η μεγάλη Εμπορική
Ναυτιλία – πετάξουμε τους γερασμένους κτίστες μαζί με τα όποια
μπάζα έχουν μείνει. Δεν θα το επιτρέψουμε. Η φορολογία των
συνταξιούχων πρέπει να μειωθεί όπως και των εν ενεργεία.
Θα ήθελα να κάνω και μια ξεχωριστή, σύντομη αναφορά για τα
οικονομικά της Ενώσεως παρ’ότι ο Ταμίας μας ο συν.καπ.Λεωνίδας
Γκίκας θα σας ενημερώσει σχετικά και εμπεριστατωμένα.
Η ΠΕΠΕΝ είναι ίσως από τα μόνα σωματεία όχι μόνο της
Ναυτιλίας αλλά και από άλλους χώρους που είναι οικονομικά
ανεξάρτητη, μη υποκείμενη αν θέλετε είτε σε πιέσεις είτε να έχει την
ανάγκη εξωτερικής «βοήθειας» για να μη πώ ίσως κάτι βαρύτερο.
Αυτό μας δίνει το δικαίωμα όπως καταλαβαίνετε να είμαστε
ανεξάρτητοι από ξένα κέντρα. Να μην είμαστε έρμαια σκοπιμοτήτων
και ξένων συμφερόντων. Να υπακούμε μόνο στις αποφάσεις και τα
συμφέροντα των συναδέλφων.

Κι’ αυτό οφείλεται αποκλειστικά στην δική σας βοήθεια, στην δική σας
προσπάθεια και ουσία.
Βεβαίως είναι και η χρηστή διαχείριση του καπτ.Λεωνίδα όπως είπα
αλλά χωρίς εσάς, τίποτε δεν θα μπορούσε να γίνει.
Έτσι λοιπόν επισκευάσαμε την Ένωση από τις ζημιές των
σεισμών, την αναβαθμίσαμε, την εξοπλίσαμε με όλα τα απαραίτητα,
ώστε να είναι αντάξια του κλάδου μας, του ρόλου μας και του
πολιτισμού μας.
Αυτή η οικονομική ανεξαρτησία και αυτοτέλεια μας έχει δώσει τη
δυνατότητα να βοηθούμε όπως και όπου μπορούμε όπως computer
στις ΑΕΝ, στολές, οικονομική ενίσχυση και οτιδήποτε άλλο. Είναι και
αυτά απαραίτητα συνάδελφοι.
Η ΠΕΠΕΝ είναι οι Πλοίαρχοι και αυτό τα λέει όλα. Συνδράμαμε και θα
συνδράμουμε την προσπάθεια του σωματείου ΑΡΓΩ και θα
βοηθούμε το έργο της. Τα παιδιά του ΑΡΓΩ είναι και δικά μας παιδιά.
Βεβαίως για να είμαστε και σωστοί, οι υποχρεώσεις όλων μας
πρέπει να εκπληρώνονται στο ακέραιο και να φροντίσουμε να
φέρουμε στους κόλπους μας και όποιους συνάδελφους για κάποιο
λόγο είναι μακριά μας. Είναι υποχρέωσή μας.
Συνάδελφοι,
Η ΠΕΠΕΝ πάντα έχει ανοικτές τις πόρτες της, και σε
καθημερινή βάση μιλάει με τους συναδέλφους, ακούει τις προτάσεις
τους, τις παρατηρήσεις τους, τα παράπονά τους και τις υποδείξεις
τους. Κι’ αυτό θα κάνει και στο μέλλον. Το μόνο που ζητάω είναι η
ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή σας σ’όλες τις δραστηριότητές μας.
Οι αγώνες είναι όλων μας και για όλους. Με τη συμμετοχή μας
και την δράση μας η φωνή μας θα είναι πιο δυνατή, οι παρεμβάσεις
μας πλέον αποτελεσματικές, οι αγώνες μας πιο δυναμικοί και τα
αποτελέσματα πιο θετικά.

Κανένας συνάδελφος δεν πρέπει να είναι άνεργος.Κανένας
συνάδελφος δεν επιτρέπεται να μην έχει πρόσβαση στην Ελληνική
Ναυτιλία. Είναι ένας από τους κύριους συντελεστές της και έχει
δικαιώματα. Κανένας συνάδελφος δεν πρέπει να είναι έξω από τους
κόλπους της ΠΕΠΕΝ.
Όλοι λοιπόν να συστρατευτούμε μέσα στις τάξεις της ΠΕΠΕΝ,
να φέρουμε όλους τους συναδέλφους κοντά μας και να
ακολουθήσουμε την πορεία που θα μας φέρει κοντά στους στόχους
μας. Και για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται κοινή πορεία.
Σ’αυτή την πορεία, σ’ αυτόν τον αγώνα, θα πρέπει όμως να
βάλουμε στην άκρη, στο περιθώριο, την απόλυτη αυθαιρεσία
κάποιων, τον στείρο λαϊκισμό άλλων και την πλήρη ανευθυνότητα
τους.
Σ’αυτή την πορεία θα απομονώσουμε όλους αυτούς, που χωρίς
να έχουν να χάσουν τίποτε, βρίσκονται πίσω από κάθε οχλαγωγία
υποσχόμενοι τα πάντα στους πάντες. Λες και δεν ξέρουμε.
Σ’αυτούς τους αγώνες θα απομονώσουμε όλους αυτούς που
χωρίς καμία ευθύνη παρασέρνουν τους εργαζόμενους σε αδιέξοδο ή
σε αποκλεισμό μόνο και μόνο για να τους έχουν «ρεσπέτο».
Σ’αυτές τις διεκδικήσεις μας, δίκαιες και ανθρώπινες, θα
απομονώσουμε όλους αυτούς που χωρίς ίχνος δημοκρατικής
ευαισθησίας λειτουργούν σαν οχήματα εξυπηρετώντας άλλους
σκοπούς.
Σε αυτή τη πορεία που ακολουθήσαμε μέχρι τώρα και θα
συνεχίσουμε και στο μέλλον υπάρχει μόνο μια κατεύθυνση :
ΜΠΡΟΣΤΑ.
Μπροστά και μάλιστα ολοταχώς. Οι ανάγκες μας, τα
δικαιώματά μας, αυτά που χρόνια μας στερούν και μας ξεγελάνε με
υποσχέσεις κάθε φορά, το δικαιολογούν απόλυτα και δεν μας
επιτρέπουν κάτι το διαφορετικό.
ΖΗΤΩ Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν. ΠΑΣΗΣ
ΤΑΞΕΩΣ

