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Με τθν παροφςα επιςτολι κζλουμε αυτιν τθν φςτατθ ςτιγμι να ςασ κζςουμε μπροςτά ςτισ μεγάλεσ ςασ 
ευκφνεσ για τον κίνδυνο που διαγράφεται άμεςα για πρϊτθ φορά ςτθν μεταπολεμικι περίοδο για τθν χϊρα μασ 
να απωλζςει οριςτικά τα ελλθνικά κρουαηιερόπλοια με ελλθνικι ςθμαία και τουσ εκατοντάδεσ Ζλλθνεσ 
Ναυτεργάτεσ που εργάηονταν ζωσ πρόςφατα ςε αυτά. 
Τθν χρονικι αυτι περίοδο ςυνικωσ προςλαμβάνονται οι Ζλλθνεσ Ναυτικοί για τθν επάνδρωςθ των 
κρουαηιερόπλοιων και τθν ζναρξθ τθσ νζασ κερινισ τουριςτικισ περιόδου. Η μοναδικι εταιρεία με 
κρουαηιερόπλοια ελλθνικισ ςθμαίασ ανακοίνωςε ότι κα υποςτείλει τθν ελλθνικι ςθμαία και πρόκειται να βάλει 
ςθμαία Μάλτασ και ςτο εξισ δεν πρόκειται να προςλάβει Ζλλθνεσ Ναυτεργάτεσ. 
Δυςτυχϊσ ο νόμοσ περί απελευκζρωςθσ του καμποτάη, όπωσ είχαμε τότε επιςθμάνει ςτουσ αρμόδιουσ 
Υπουργοφσ τθσ Κυβζρνθςθσ, κα ζχει αποτζλεςμα τθν εγκατάλειψθ τθσ ελλθνικισ ςθμαίασ και τον επαγγελματικό 
διωγμό των Ελλινων Ναυτεργατϊν. 
Παράλλθλα αποδεικνφονται μφκοι και φροφδεσ ελπίδεσ οι ιςχυριςμοί όςων προπαγάνδιηαν ότι με τθν 
απελευκζρωςθ του καμποτάη κα ζρκουν πλοία διαφόρων ςθμαιϊν και χωρϊν τα οποία κα χρθςιμοποιοφςαν ωσ 
αφετθρία τον Πειραιά και άλλα ελλθνικά λιμάνια. 
Μάλιςτα οι ίδιοι αυτοί κφκλοι και παράγοντεσ αναφζρονταν ςτο κζρδοσ πολλϊν δισ ευρϊ που κα ζχει θ χϊρα, θ 
οικονομία και ο τουριςμόσ μασ. 
Ο νόμοσ που ψθφίςτθκε ςτθν Βουλι ιταν ςτα μζτρα των όςων αξίωςαν και απαίτθςαν οι εκπρόςωποι και τα 
παπαγαλάκια των πολυεκνικϊν τθσ κρουαηιζρασ. Τϊρα που ζχουν ιδθ ανακοινωκεί τα προγράμματα για τθν 
περίοδο 2011-2012 και κανζνα από τα κρουαηιερόπλοια των πολυεκνικϊν δεν επζλεξε τθν χϊρα μασ ωσ 
αφετθρία για τθν εκτζλεςθ κρουαηιζρασ, μετά από αυτό το γεγονόσ άρχιςαν να ψελλίηουν για ατζλειεσ που ζχει 
ο νόμοσ και άλλεσ ακλιότθτεσ που δεν πείκουν οφτε και τα αφεντικά τουσ….  
Ακόμθ και αυτι θ οργανωμζνθ προςπάκεια Υπουργϊν τθσ Κυβζρνθςθσ που επανειλθμμζνα ζχουν απευκυνκεί 
και ζχουν ηθτιςει τθν μεταφορά τθσ δράςθσ των αμερικάνικων εταιρειϊν κρουαηιζρασ και ςτθν χϊρα μασ, δεν 
είχε κανζνα άμεςο και πρακτικό αποτζλεςμα. 
Όλθ αυτι θ πρωτόγνωρθ προπαγάνδα που είχε ςτόχευςθ τον δίκαιο αγϊνα των Ελλινων Ναυτεργατϊν και των 
Σωματείων τουσ από ζνα μεγάλο μζροσ των ΜΜΕ, πολιτικϊν παραγόντων του ΠΑΣΟΚ, τθσ ΝΔ και εκπροςϊπων 
του Τουριςμοφ, του Εμπορίου κ.λπ αποδείχτθκε ικανι να περάςει τθν απελευκζρωςθ τθσ κρουαηιζρασ αλλά 
χωρίσ κανζνα όφελοσ για τθν οικονομία του τόπου μασ, τον τουριςμό, τθν απαςχόλθςθ των εργαηομζνων και 
των Ναυτεργατϊν. 
Κφριε Πρωκυπουργζ, 
Μπροςτά ςτον άμεςο κίνδυνο να αφελλθνιςκεί θ Ελλθνικι κρουαηιζρα, να εξοςτρακιςκοφν για πάντα οι Ζλλθνεσ 
Ναυτεργάτεσ (που είχαν και ζχουν τεράςτια ςυμβολι ςτθν ανάπτυξθ τθσ ναυτιλίασ μασ) από τθν 
κρουαηιερόπλοιο ναυτιλία, ςασ καλοφμε άμεςα να πάρετε πρωτοβουλία προκειμζνου να διαςφαλιςκεί θ 
ελλθνικι ςθμαία ςτθν κρουαηιερόπλοιο ναυτιλία, να εξαςφαλιςκεί θ εργαςία των Ελλινων Ναυτεργατϊν με 
ςυγκροτθμζνα δικαιϊματα. 
Στα πλαίςια αυτά πρζπει άμεςα να γίνει ςυνάντθςθ – ςφςκεψθ των ενδιαφερομζνων φορζων και να λθφκοφν 
αποφάςεισ ςτο παραπάνω πλαίςιο οι οποίεσ κα ςυμβάλουν ςτθν ανάπτυξθ τθσ οικονομίασ, του καλάςςιου 
τουριςμοφ των νθςιϊν μασ, των κζςεων εργαςίασ και των δικαιωμάτων των Ναυτεργατϊν μασ. 
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