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Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
Σαν απερχόμενος Γενικός Γραμματέας της ΠΕΝΕΝ αισθάνομαι την ανάγκη να γράψω δύο λόγια για το Τακτικό Συνέδριο 
της ΠΝΟ στις 3-4 Δεκεμβρίου 2012 με κύρια θέματα την εκλογή Γ.Γ. της ΠΝΟ και βεβαίως τον Απολογισμό των 
πεπραγμένων της Ομοσπονδίας σε διάρκεια πενταετίας, θέλοντας να εκφράσω και την αηδία μου απέναντι σε λεγόμενα 
που ξεστόμισαν συνδικαλιστές που θέλουν να φέρουν  τον τίτλο του «Τσε Γκεβάρα» και ασφαλώς και σε κάποιους 
κοντυλοφόρους αυλοκόρακες της ΠΝΟ. 
Θα ξεκινήσω από τον Πρόεδρο της ΠΕΜΕΝ Τσιμπόγλου ο οποίος αντί να κρίνει τα πεπραγμένα της ΠΝΟ, το μόνο που 
έκανε ήταν να επιτίθεται στην ΠΕΝΕΝ και στον Πρόεδρό της Νταλακογιώργο με σκοπό τον αποπροσανατολισμό του 
σώματος, όπως και το κατάφερε διευκολύνοντας έτσι την επανεκλογή του Γ. Χαλά, όπως ήταν το σχέδιο. Καταλαβαίνω 
βέβαια ότι αντίπαλος του Τσιμπόγλου δεν είναι τα προβλήματα των Ναυτικών μας αλλά ο Νταλακογιώργος και η ΠΕΝΕΝ 
επειδή είναι εμπόδιο στις υπόγειες και ύποπτες συμφωνίες του με την ΠΝΟ.  
Θέλω να ρωτήσω τον Τσιμπόγλου ποια κριτική άσκησε στον πρώην και νυν Γ.Γ της ΠΝΟ; Απολύτως καμία. Αν κάνω λάθος, 
να δημοσιευτούν τα πρακτικά του Συνεδρίου  για να μάθει επιτέλους ο κόσμος τι συνδικαλισμό υπηρετεί ο καθένας.  
Την 1/8/2011 και με έγγραφό της με αριθμ. πρωτ. 71 η ΠΕΝΕΝ κατήγγειλε τον τότε Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Χ. Παμπούκη για την ανανέωση των δεκάδων ειδικών συνθέσεων πλοίων όλων των 
κατηγοριών με αποτέλεσμα να χαθούν για άλλη μια φορά εκατοντάδες θέσεις εργασίας όλων των ειδικοτήτων. Ποια η 
αντίδραση της ΠΕΜΕΝ και προσωπικά του Τσιμπόγλου σε αυτήν την αθλιότητα; Απολύτως καμία, είναι άνευ ουσίας 
τέτοια θέματα για τον Τσιμπόγλου, ούτε δύο κόλες χαρτί δεν θυσίασε να βγάλει έστω μια ανακοίνωση. 
11 Απρίλη 2012 ενώ βρισκόμαστε σε εξέλιξη απεργιακών αγώνων ποιός εισηγήθηκε την αναστολή της απεργίας σε 
συνεννόηση με τον Χαλά και ποιος την ανακοίνωσε; Μα ασφαλώς ο Σάββας Τσιμπόγλου. 
19 Οκτώβρη 2012 πάλι απεργία 24ωρη συμμετέχοντας με την ΓΣΕΕ είχαμε άλλη μια συνδικαλιστική εκτροπή με 
πρωταγωνιστή πάλι τον Τσιμπόγλου. Σε συνεργασία με τον Χαλά ο Τσιμπόγλου και ο Φραγκούλιδης της Ένωσης 
Θαλαμηπόλων αποφάσισαν ερήμην της Εκτελεστικής της ΠΝΟ να σταματήσουν την απεργία στο λιμάνι της Πάτρας και να 
αναχωρήσουν τα πλοία στις 20.00 ενώ θα έπρεπε να αποπλεύσουν στις 00.01, Τι κρύβει αυτή η απόφασή τους;;;;;; 
Μίλησε ο Τσιμπόγλου για Β Χαλίφιδες, αλήθεια μήπως εννοεί τον εαυτό του; Μάλλον, γιατί το πρώτο βιολί στην ΠΝΟ 
είναι με τις πράξεις του ο ίδιος και το εξωφρενικό είναι ότι ενώ στηρίζει καθολικά την πλειοψηφία της ΠΝΟ, για τους 
λόγους που μόνο εκείνος ξέρει, μετά βγάζει ανακοινώσεις και καταγγέλλει ουσιαστικά τον εαυτό του ρίχνοντας στάχτη 
στα μάτια των Ναυτεργατών.  Αυτό λέγεται τυχοδιωκτισμός και φαρισαϊσμός.  
Μίλησε για κουμπάρους και κάτι τέτοιες μπούρδες. Η απάντησή μου είναι ότι μεγάλη ποντοπόρα εταιρεία είναι αυτή που 
ανακαίνισε πλήρως τα γραφεία της ΠΕΜΕΝ με δικά της χρήματα και επιτέλους Τσιμπόγλου κάνε μια στροφή γύρω από 
τον εαυτό σου και θα δεις ποιοι είναι οι κουμπάροι και ποιοι αρμέγουν το παγκάρι της ΠΝΟ. Αυτό το ξέρεις πολύ καλά. 
Αυτόν τον συνδικαλισμό υπηρετείς; Τέτοια μαθήματα διδάσκεις; Να σε χαίρονται αυτοί που σε παλαμοκροτούν και σε 
πολιτεύουν.  
Σε αυτό το σημείο θέλω να πω και είμαι απόλυτος σε αυτό, ότι 14 συνεχόμενα έτη που υπηρετώ είτε από την θέση 
εκλεγμένου Συμβούλου είτε από θεσμική θέση Προεδρείου  στην ΠΕΝΕΝ, οι δημοκρατικές διαδικασίες – λειτουργίες  της 
Ένωσής μας είναι τέτοιες που σίγουρα δεν υπάρχουν σε κανένα Σωματείο του Ναυτικού χώρου αλλά και του χερσαίου 
χώρου μπορώ να πω και αισθάνομαι υπερήφανος γι’ αυτό.  
Έκανα αυτήν την παρένθεση για να απαντήσω στον κονδυλοφόρο έτερο Καππαδόκη της ΠΝΟ Τσάμη της Ένωσης Λογιστών 
που είχε το θράσος  να πει ότι οι ανακοινώσεις είναι του Νταλακογιώργου κι όχι της Διοίκησης. Θέλω να σου πω κύριε 
Νεροκουβαλητή Τσάμη ότι εμείς και μιλάμε και συναποφασίζουμε τόσο με τους συμβούλους μας αλλά και με τα απλά 
μέλη μας και οι θέσεις μας είναι συλλογικές και όχι προσωπικές, έχουμε ευτυχώς αυτήν την πολυτέλεια, κάτι που 
ασφαλώς δεν ισχύει για τον χώρο σου γιατί αν συνέβαινε αυτό δεν θα σας είχε επιτραπεί να παίξετε 600.000 ευρώ στο 
χρηματιστήριο από το επικουρικό του Σωματείου σου εποχής Μαούνη, τα οποία και χάσατε, ασφαλώς και εσύ ήσουν τότε 
στο Δ.Σ. Κοίτα λοιπόν Τσάμη τις δικές σου αλχημείες και μην ασχολείσαι με υγιείς χώρους όπως εμείς και να πεις τι σε 
κάνει να ψηφίζεις πάντα για αναστολή ή το τελείωμα καλύτερα κάθε απεργίας. 
 
Υ.Γ  Το πρωτότυπο χειρόγραφό μου το κρατάω αν θέλετε να το δείτε για να μην πείτε πάλι ότι είναι του Νταλακογιώργου. 
Καληνύχτα μολυβένια στρατιωτάκια. 
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