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Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Με αφορμή τα συνεχή και αυξανομένου αριθμού περιστατικά πειρατειών
εμπορικών πλοίων, ιδιαιτέρως στην θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Σομαλίας έως
τον κόλπο του Άντεν, κατά τους τελευταίους μήνες, την κατάληψη πλοίων και την
κράτηση των ναυτικών που επιβαίνουν σ’αυτά, για πληρωμή λύτρων από τις
πλοιοκτήτριες εταιρείες, θέλουμε διά της παρούσης επιστολής να σας
εκφράσουμε την έντονη ανησυχία των συναδέλφων Πλοιάρχων πάσης τάξεως,
αλλά και των Ελλήνων ναυτικών γενικότερα.
Κύριε Υπουργέ, θεωρούμε πως είναι γνωστό σε όλους ότι οι ναυτικοί είναι
απλοί εργαζόμενοι που εξασκούν το επάγγελμά τους, για να ζήσουν τις
οικογένειές τους, με αξιοπρέπεια και τιμιότητα που διακρίνει τον κλάδο.
Δεν είναι εκπαιδευμένοι για αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων, ούτε
όπλα υπάρχουν στα πλοία, ούτε είναι μέσα στις υποχρεώσεις τους να
αντιμετωπίζουν πάνοπλους πειρατές και να κινδυνεύει η σωματική τους
ακεραιότητα, ακόμα και η ζωή τους.
Εκτός αυτού είναι οι κινητήριοι μοχλοί που ταξιδεύουν ασφαλώς και
επιτυχώς τα πλοία, τα οποία τόσα καλά προσφέρουν στην παγκόσμια οικονομία
διακινώντας τα αγαθά που είναι απαραίτητα σε όλη την υδρόγειο.
Γνωρίζοντας τη διεθνή ευαισθησία αλλά και τη δική σας, θα θέλαμε να μας
πληροφορήσετε για τις ενέργειες που έχουν γίνει από το ΥΕΝΑΝΠ, με σκοπό την
ενημέρωση και καθοδήγηση των Πλοιάρχων των Ελληνόκτητων πλοίων ούτως
ώστε να πλέουν ασφαλώς στις ανωτέρω περιοχές, όπως και τυχόν διαβήματα
προς τους διεθνής οργανισμούς ΙΜΟ, ΟΗΕ, με σκοπό να βρεθεί λύση για την
ασφαλή διέλευση των πλοίων, αυξάνοντας τις περιπολίες πολεμικών πλοίων,
με τυχόν συμμετοχή των κρατών μελών των ανωτέρω οργανισμών.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τις ενέργειές σας, οι οποίες θα
συνεισφέρουν στην προστασία των Ελληνικών και Ελληνόκτητων πλοίων καθώς
και των επιβαινόντων σε αυτά.
Μετά τιμής,
Για την Π.Ε.Π.Ε.Ν.
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