ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΠΑΣΗΣ ΤΑΞΕΩΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1916
ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

22-8-2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με αφορμή πρόσφατο περιστατικό όπου ο Πλοίαρχος Ελληνικού
επιβατηγού τουριστικού πλοίου, αμέλησε να δηλώσει έγκαιρα την απώλεια μιας
εκ των δύο αγκυρών του πλοίου του, θέλουμε να εκφράσουμε, για άλλη μια
φορά, την αγανάκτηση και την απογοήτευση των Πλοιάρχων πάσης τάξεως για
τον τρόπο με τον οποίο οι Αρχές αντιμετωπίζουν τις καταστάσεις.
Οι Αρχές που επέβησαν, αφού είχε διαπιστωθεί η άνω απώλεια,
συνέλαβαν και έσυραν τον Πλοίαρχο σαν τον χειρότερο εγκληματία.
Με χειροπέδες στα χέρια, οδηγήθηκε στην ασφάλεια, όπου αφού
φωτογραφήθηκε και του πήραν αποτυπώματα και στη συνέχεια, στο τοπικό
Λιμεναρχείο όπου παρέμεινε στο κρατητήριο τη νύχτα, αναμένοντας να δικαστεί
σήμερα με την αυτόφωρη διαδικασία.
Θα έλεγε κανείς, πως είναι αξιοπερίεργο το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα
Έλληνες Πλοίαρχοι που ταξιδεύουν μέσα στην Ελληνική επικράτεια, με τέτοια
εξευτελιστική αντιμετώπιση.
Ας μην ξεχνάμε την αξιοσημείωτη εμμονή των Λιμενικών Αρχών να
εγκαλούν τους Πλοιάρχους σε απολογία, για οτιδήποτε συμβεί στο πλοίο, η
οποία στην ουσία δεν λαμβάνεται ποτέ υπ ’όψη, επιβάλλοντάς τους πρόστιμα τα
οποία είναι υποτιμητικά για το έργο και την προσφορά των Πλοιάρχων οι οποίοι
διακινδυνεύουν πολλές φορές στα «απίθανα» λιμάνια μας και δευτερευόντως τα
πρόστιμα αυτά είναι άδικα και εξοντωτικά για έναν εργαζόμενο, όπως είναι και ο
Πλοίαρχος.
Αυτό που ζητάμε είναι να υπάρχει δίκαιη και ανθρώπινη αντιμετώπιση του
κάθε περιστατικού ξεχωριστά. Δεν ζητάμε να είναι ο Πλοίαρχος ανεξέλεγκτος
παραπτώματος, αλλά να υπάρχει λογική και υπεύθυνη τεκμηρίωση των
κατηγοριών. Δεν είναι δυνατόν για τα πάντα να φταίει ο Πλοίαρχος.
Στις περιπτώσεις που του αναλογούν ευθύνες να του αποδοθούν. Βέβαια
η αντιμετώπιση ενός Πλοιάρχου που δεν δήλωσε έγκαιρα την απώλεια μια
άγκυρας, σαν κοινού εγκληματία, σύροντας τον σιδηροδέσμιο, φρονούμε πως αν
εξευτελίζει αυτόν καθαυτόν τον Πλοίαρχο, άλλο τόσο εξευτελίζει και αυτόν που
του φόρεσε τις χειροπέδες.

Αυτή η συμπεριφορά, η ισοπέδωση και η εξίσωση όλων των
παραπτωμάτων με εγκλήματα δεν τιμούν τις Αρχές που προΐστανται των
καταστάσεων.
Φορώντας για ένα τέτοιο αδίκημα χειροπέδες στον Πλοίαρχο, απαξιώνεται
στο πρόσωπό του, ο θεσμός, ο επαγγελματισμός, ο Έλληνας ναυτικός.
Οι προσπάθειες για να εκδιωχθούν οι Έλληνες ναυτικοί από τα πλοία
σιγά-σιγά θα αποδώσουν καρπούς.
Με τα ισχύοντα και απαρχαιωμένα νομοθετήματα που αντιμετωπίζονται
παρόμοια περιστατικά, όχι μόνο προσέλκυση των νέων στο ναυτικό επάγγελμα
δεν θα έχουμε, αλλά θα διωχθούν και οι λίγοι που έχουν απομείνει.
Ο διωγμός αυτός πρέπει να σταματήσει.
Εμείς, σαν Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (πάσης
τάξεως) θα είμαστε πάντα δίπλα στους συναδέλφους μας και θα προβούμε στις
ενέργειες και κινητοποιήσεις εκείνες που κρίνουμε ότι θα προστατεύουν τον
Έλληνα ναυτικό, αφού η Πολιτεία αδιαφορεί.
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