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Από: Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού 
Προς: Blog PEIRATIKO REPORTAZ 

Άθλιο, συκοφαντικό  και προβοκατόρικο δημοσίευμα 

Με ένα κατασκευασμένο, βρώμικο και προβοκατόρικο δημοσίευμα που αναρτήθηκε  στο Blog PEIRATIKO 
REPORTAZ και υπογράφεται από τον Χάρη Μπόλκα ο οποίος όπως φαίνεται ανέλαβε τον θλιβερό και άθλιο 
ρόλο του υπονομευτή της κινητοποίησης και του αγώνα των Ναυτεργατών στο πλοίο «ΠΗΝΕΛΟΠΗ Α» και στην 
ουσία παίζει το βρώμικο παιχνίδι της παραπληροφόρησης των εφοπλιστών, της κυβέρνησης και του Υπουργού 
Ναυτιλίας και Αιγαίου. 
Στα όσα συκοφαντικά και ανακριβή αναφέρει το κατασκευασμένο του ρεπορτάζ του απαντούμε: 
Κανένα κλιμάκιο της ΠΕΝΕΝ δεν πήγε χθες το απόγευμα στο ΠΗΝΕΛΟΠΗ Α και στην Ραφήνα και ούτε πήρε 
μέρος κανένας εκπρόσωπος της ΠΕΝΕΝ σε καμία σύσκεψη στο ΠΗΝΕΛΟΠΗ Α και φυσικά κανένας δεν απέσυρε 
την υπογραφή του από καμία επίσχεση εργασίας. 
Το κλιμάκιο της ΠΕΝΕΝ επισκέφθηκε το πλοίο σήμερα το πρωί (7/6/2013), μίλησε με το κατώτερο πλήρωμα 
καταστρώματος και συμφωνήθηκε ομόφωνα στο πλαίσιο της επιστασίας μας η κάθοδος στην επίσχεση 
εργασίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα εργατική νομοθεσία για την διεκδίκηση των 
δεδουλευμένων μισθών. 
Επειδή ο εν λόγω δημοσιογράφος αναπαράγει τα γελοία και αβάσιμα επιχειρήματα της εταιρείας και των 
υπηρεσιών του ΥΝΑ τον ενημερώνουμε ότι τηρήσαμε τα πάντα από πλευράς νόμου. Η επίσχεση ήταν 
έγγραφη με ονόματα – επίθετα – υπογραφές και επιδόθηκε αμέσως στον Πλοίαρχο αλλά και στην Λιμενική 
αρχή της Ραφήνας.  
Τα παραπάνω ο εν λόγω δημοσιογράφος τα γνώριζε άριστα αφού είχε επικοινωνήσει τρεις φορές μέχρι το 
μεσημέρι με τον Πρόεδρο της ΠΕΝΕΝ. 
Εκεί όμως που γελοιοποιείται και αποκαλύπτεται ο άθλιος ρόλος του εν λόγω δημοσιογράφου είναι ότι δήθεν 
η ΠΕΝΕΝ δεν έκανε καταγγελία για την σύλληψη των δύο στελεχών που παράνομα κρατούνται από νωρίς 
σήμερα το πρωί στο Λιμεναρχείο Ραφήνας και τους έχει απαγγελθεί κατηγορία για παρακώλυση συγκοινωνιών. 
Δεκάδες ραδιοφωνικοί σταθμοί, τουλάχιστον δύο τηλεοπτικά κανάλια, δεκάδες εφημερίδες, Blogs και Sites 
έχουν καταχωρήσει και δημοσιεύσει την καταγγελία μας για την καταδίκη της σύλληψης των στελεχών της 
ΠΕΝΕΝ, όμως ο μόνος που δεν την αντιλήφθηκε, παρά την προφορική συνομιλία μας, ήταν ο Χάρης 
Μπόλκας….. 
Να σημειώσουμε ότι ο κ. Μπόλκας στα πλαίσια της «αντικειμενικής δημοσιογραφίας»…. αποσιωπά 
συστηματικά τις θέσεις, την δράση και τους αγώνες της ΠΕΝΕΝ τις οποίες ουδέποτε προβάλει αντίθετα κατ’ 
επανάληψη διαστρεβλώνει τις θέσεις μας και συκοφαντεί την ΠΕΝΕΝ και την ηγεσία του κλάδου μας.  
Άξιος ο μισθός του. 
 

Παρακαλούμε η απάντησή μας να αναρτηθεί στο Blog σας PEIRATIKO REPORTAZ 
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