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ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 

Με αφορμή τη τελευταία ανακοίνωση του Προεδρείου της ΠΕΑΘΕΝ για την αποχή της 

από το Γενικό Συμβούλιο της ΠΝΟ, επισημαίνουμε ότι το  Προεδρείο αυτό έχει 

αναπτύξει το τελευταίο διάστημα μια πολεμική ενάντια στον Γενικό Γραμματέα και τα 

οκτώ Σωματεία της πλειοψηφίας της Ομοσπονδίας, επιχειρώντας να εκβιάσει και να 

αποσπάσει για ίδιον όφελος πράγματα που δεν τους ανήκουν σε βάρος των 

συναδέλφων Ναυτικών όλων των άλλων Σωματείων!  Εδώ παίρνει σάρκα και οστά η 

φράση «το βαρέλι δεν έχει πάτο»!  Δεν διστάζουν, να παίζουν στη κυριολεξία κορώνα-

γράμματα το μέλλον όχι μόνο του ιστορικού τους Σωματείου αλλά και των συναδέλφων 

τους που απασχολούνται στις θαλάσσιες ενδομεταφορές, οι οποίες αποτελούν  τον 

μοναδικό χώρο  που έχει απομείνει στη Ναυτιλία, για την ολοκληρωτική σχεδόν 

δυνατότητα εργασίας  όχι μόνον των ειδικοτήτων που εκπροσωπεί η ΠΕΑΘΕΝ αλλά 

και για ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ των ειδικοτήτων που ανήκουν στα λεγόμενα Κατώτερα 

Πληρώματα! 

Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι διακηρυγμένος ΣΤΟΧΟΣ της Εργοδοσίας είναι η αποψίλωση 

των θέσεων εργασίας στα πλοία της Επιβατηγού Ναυτιλίας και των Πορθμείων από 

Έλληνες Ναυτικούς με συγκροτημένα δικαιώματα και η αντικατάστασή τους με 

χαμηλόμισθους, ανασφάλιστους και εκ των πραγμάτων αδύναμους για αγώνες και 

διεκδικήσεις αλλοδαπούς συναδέλφους μας! 

Το Προεδρείο της ΠΕΑΘΕΝ συμμετέχει σε αυτή τη μεθόδευση με ΔΟΥΡΕΙΟ ΙΠΠΟ το 

επιδοτούμενο Επαγγελματικό Περίγραμμα του ΙΝΕ/ ΓΣΕΕ για την υποτιθέμενη και 

πασπαλισμένη με πλούσια χρυσόσκονη εξέλιξη της ειδικότητας του θαλαμηπόλου. Ο 

Γενικός Γραμματέας της ΠΝΟ έχοντας και την εξουσιοδότηση των οκτώ Σωματείων 

τοποθετήθηκε ξεκάθαρα ενάντια στη μεθόδευση αυτή και με ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ τα οκτώ Σωματεία στις  05/09/2022 και όχι μόνο. Με τις άμεσες και 

αποτελεσματικές παρεμβάσεις του Γενικού Γραμματέα έγιναν αποδεκτές από τον 

Υπουργό Ναυτιλίας οι θέσεις της πλειοψηφίας της ΠΝΟ κι έτσι σταμάτησε η 

επιχειρούμενη αλλαγή του θεσμικού πλαισίου!  
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Αυτή είναι η <<εξέλιξη>> που επιφυλάσσουν στον Κλάδο τους. Εμπνέονται από 

κάποιους <<συνδικαλιστικά επίορκους>> προκατόχους τους, οι οποίοι συμφώνησαν από 

το 1992 και αποδέχτηκαν να εφαρμοστούν μέχρι το 2011 παρόμοιες πολιτικές και στη  

Κρουαζιέρα,  με αποτέλεσμα να εξαφανισθούν οι Έλληνες Θαλαμηπόλοι και το σύνολο 

των Κατωτέρων Πληρωμάτων από τα Κρουαζιερόπλοια! 

Συνάδελφοι, 

Το οξύμωρο στην όλη την διαδικασία είναι ότι τα Σωματεία «ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ», όπως τα 

αποκαλεί ο Πρόεδρος Σαριδάκης, του χάλασαν τα σχέδια. Γιατί τα Σωματεία αυτά 

πήραν πάνω τους την ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ των δικαιωμάτων των Ελλήνων Ναυτικών και 

ΑΠΕΤΡΕΨΑΝ τον επιχειρούμενο αφελληνισμό των Πληρωμάτων των πλοίων της 

Επιβατηγού Ναυτιλίας και των Πορθμείων!  

Ακόμα και η δημόσια <<δήλωση μετάνοιας>> στην οποία σύρθηκε κι έκανε στις 8/9/2022 

ο Πρόεδρος Σαριδάκης, αφού πρώτα  <<πιάστηκε με τη γίδα στη  πλάτη>>, αποδείχθηκε 

κάλπικη. Κι αυτό γιατί στις 25/10/2022 σε μια μόνο παμπειραϊκή απεργία που 

συμμετείχε αποπροσανατολιστικά με πρόσχημα τον ΚΙΝΔ, όχι μόνο διατυμπάνιζε ότι 

αυτή θα γίνει πολλές μέρες πριν εξαγγελθεί, αλλά τη μέρα της απεργίας   έφευγε 

έγγραφο από κάποιο γραφείο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών για τη 

Νεκρανάσταση του περίφημου Περιγράμματος! 

 << Οποία σύμπτωσις >> ! ……….. 

Για μια ακόμη φορά ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας με τη στήριξη των οκτώ 

Σωματείων παρενέβη άμεσα στον Υπουργό και στη λοιπή ηγεσία του ΥΝΑΝΠ, 

καταφέρνοντας να αποτραπεί και η νέα αυτή απόπειρα άλωσης των Ελληνικών Θέσεων 

Ναυτικής Εργασίας!  

Όσο για τα ημερήσια δρομολόγια των πλοίων της Κρήτης, πρώτη η ΠΝΟ με τη 

καταγγελία που έκανε στις 04/08/2022 και την κινητοποίηση του Ειδικού Τμήματος 

Ελέγχων της Ομοσπονδίας, ενεργοποίησε τις Λιμενικές Αρχές  κι έτσι καταγράφηκαν τα 

ημερήσια  δρομολόγια  και καταβλήθηκαν τα οφειλόμενα στα Πληρώματα των πλοίων. 

Οι κουτοπονηριές που χρησιμοποιεί, προσπαθώντας να συνδέσει τον νυν Γ.Γ. της ΠΝΟ 
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με συμφέροντα που προέρχονται από την τέως θέση του Αρχιπλοιάρχου, έχει πέσει στο 

κενό και ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας μας αποδεικνύει καθημερινά με τη 

δράση του ότι ΔΕΝ έχει δεσμεύσεις. Είναι πάντως αξιοσημείωτο ότι στη συνεδρίαση της 

Εκτελεστικής της Ομοσπονδίας τον Αύγουστο του 2022 κάποιοι << διερρήγνυαν τα ιμάτιά 

τους >> ότι δεν υπήρχαν εξπρές δρομολόγια για το ‘’ΚΥΔΩΝ’’ των Μινωικών, ενώ 

αποδείχθηκε ότι έγιναν και οι συνάδελφοι τελικά πληρώθηκαν  για αυτά!  

Οι μάσκες έπεσαν στην περίπτωση του TERA JET. Το πλοίο αυτό προσπάθησε να 

εφαρμόσει στη πράξη, <<καινοτομίες>> που επιδιώκουν να επιβάλουν στον χώρο της 

Ναυτεργασίας. Αγγλόφωνες δηλαδή ατομικές συμβάσεις εργασίας και κατάργηση της 

Κοινωνικής Ασφάλισης με πρόσχημα την Κυπριακή του σημαία. Με άμεση και πάλι 

παρέμβαση του Τμήματος Ελέγχων της ΠΝΟ προς τις Λιμενικές Αρχές επιβεβαιώθηκαν 

οι παρανομίες κι επιβλήθηκε στη  SEAJETS  η συμμόρφωσή της με την Ελληνική 

Νομοθεσία!  

Όσο για τις αναφορές που κάνει ο Σαριδάκης για τα λεγόμενα του τέως Γενικού 

Γραμματέα της ΠΝΟ αναφορικά με τα σωματεία που χαρακτηρίζει <<σφραγίδες>>,  

ίσως ο ίδιος γνωρίζει πράγματα για το <<πώς έκανε τις δουλειές του>> ο τέως Γ.Γ, από τις 

σχέσεις που είχε και μαζί του. 

Ξεκαθαρίζουμε ότι ΔΕΝ εκβιαζόμαστε! 

Ο Γενικός Γραμματέας και τα Σωματεία της πλειοψηφίας της ΠΝΟ ΔΕΝ 

διαπραγματευόμαστε τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις των συναδέλφων. 

Αγωνιζόμαστε  με διαφάνεια. ΔΕΝ απεμπολούμε τις Αξίες μας, για να δημιουργήσουμε 

συσχετισμούς δυνάμεων στην Ομοσπονδία μακριά από τα προβλήματα της 

Ναυτεργασίας, οι οποίοι θα αποτελούσαν στη πραγματικότητα έναν άνευρο 

<<συνδικαλιστικό μικρόκοσμο>>. Γι’ αυτό ΔΕΝ φοβηθήκαμε και ΔΕΝ φυγομαχήσαμε από 

το Γενικό  Συμβούλιο της Ομοσπονδίας,  πράγμα που όμως έκανε ο Σαριδάκης, 

επιλέγοντας να κρυφτεί πίσω από την ανακοίνωση που έβγαλε και μην τολμώντας να 

εμφανιστεί! Ας βγάλουν όλοι τα συμπεράσματά τους. 
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Μπορούμε και κοιτάμε στα μάτια τους Έλληνες Ναυτεργάτες, οι οποίοι είναι εκείνοι 

που θα δώσουν συντριπτική απάντηση σε αυτούς που παίζουν όχι μόνο ανίερα αλλά 

και <<λομπίστικα>> παιχνίδια στις πλάτες τους!!! 

 

Πειραιάς 23 Ιανουαρίου 2023 

 

ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Ε.Ν.  

Πάσης Τάξεως Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Μ.Ε.Κ. Ε.Ν.  

Πανελλήνια Ένωση Ηλεκτρολόγων – Ηλεκτρονικών Ε.Ν. 

 Πανελλήνιος Σύνδεσμος Οικονομικών Αξιωματικών Ε.Ν.  

Πανελλήνια Ένωση Φροντιστών Ε.Ν.  

Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Τροφοδοσίας Ε.Ν.  

Πανελλήνια Ένωση Πρακτικών Πλοιάρχων & Κυβερνητών Ε.Ν.  

Πανελλήνια Ένωση Ναυτών M/S, Π/Κ & Ο/Γ Μικρών Αποστάσεων Ε.Ν 

 


