
Γιάννης κερνάει… Γιάννης πίνει 

 

Τελικά ελλείψει  άλλου υποψηφίου ο Γ. Χαλάς επανεξελέγη στην θέση του Γ.Γ. της 

ΠΝΟ. Εντύπωση προκαλεί όταν το όριο ηλικίας για τη θεμελίωση του δικαιώματος 

σύνταξης είναι (με την πρόσφατη αύξηση) τα 52 χρόνια πως είναι δυνατόν να θέτει 

κάποιος υποψηφιότητα που έχει ξεπεράσει εδώ και κάποια χρόνια τα 70 χρόνια.  

Φαίνεται ότι αυτοί που ψήφισαν τον Χαλά έχουν απώλεια μνήμης για το γεγονός ότι 

την περίοδο μόνο της τελευταίας του θητείας: έχουν χαθεί χιλιάδες θέσεις εργασίας στα 

ποντοπόρα πλοία από την τροποποίηση των εγκριτικών πράξεων που αποφάσισε η 

κυβέρνηση της Ν.Δ. το 2006 και υλοποιήθηκε το 2007 - 2008 με αποτέλεσμα να γίνει 

κυριολεκτικά σφαγή στα κατώτερα πληρώματα αλλά και στους κατώτερους 

αξιωματικούς. 

Επίσης την ίδια περίοδο χάθηκαν παντελώς οι θέσεις εργασίας των Ελλήνων 

ναυτεργατών στα κρουαζιερόπλοια, μαζί και  η Ελληνική σημαία. Το ίδιο εξελίσσεται 

αυτή την περίοδο και στην γραμμή Πάτρας - Ιταλίας όπου κινδυνεύουν περισσότερο 

από ποτέ οι θέσεις εργασίας των Ελλήνων Ναυτεργατών γιατί ο Χαλάς θέλει να 

κρατήσει ισορροπίες με τα συνδικάτα των Ιταλών παραβιάζοντας και αυτή τη συνθήκη 

των Αθηνών επιτρέποντας στον Ιταλό Grimaldi να ασκεί άνισο και αθέμιτο 

ανταγωνισμό έναντι των πλοίων ελληνικής σημαίας.  

Όλα τα παραπάνω και πολλά ακόμη που έχουν λάβει χώρα στη Ναυτιλία τα τελευταία 

20 χρόνια έχουν την σφραγίδα του Χαλά ο οποίος έχει τεράστιες ευθύνες για την 

κατρακύλα που έχει οδηγηθεί ο Ναυτεργατικός μας χώρος.  

Άραγε αντιλαμβάνονται την ευθύνη τους αυτοί που τον στηρίζουν και τον 

ξαναψήφισαν για άλλη μια φορά στη θέση του Γ.Γ. της ΠΝΟ ή το μόνο που τους 

ενδιαφέρει είναι να εισπράττουν τον μισθό Προέδρου - Γ.Γ. και Ταμία από την ΠΝΟ 

γιατί τα έσοδά τους ως σωματεία είναι ανύπαρκτα;  

Άραγε ο Τσάμης που βγήκε εκ μέρους του Χαλά και της ομάδας του να επιτεθεί 

εναντίον της ΠΕΝΕΝ και του Προέδρου μας ποια θα είναι η ανταμοιβή του , λες και η 

πρόταση της ΠΕΝΕΝ είχε παραλήπτη την ομάδα Χαλά και τον ίδιο τον Τσάμη...  

Γελοιότητες του χειρίστου είδους από ανθρώπους που δεν πρόσφεραν το παραμικρό 

στο Ναυτεργατικό συνδικαλιστικό κίνημα και μόνιμα διεκδικούν το ρόλο του 

απεργοσπάστη και την υπονόμευση  των αγώνων των Ναυτεργατών. 

Όμως, την μεγαλύτερη ευθύνη την έχουν αυτοί που διεκδικούν το αλάνθαστο του Πάπα 

και την μοναδικότητα στην ταξική πάλη (Προεδρεία ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ) οι 

οποίοι απορρίπτοντας την θέση της ΠΕΝΕΝ για υποψήφιο κοινής αποδοχής γνώριζαν 

ότι οδηγούν την κατάσταση εκεί που ήθελαν οι εφοπλιστές, τα πολιτικά τους κόμματα 

και οι συνδικαλιστικοί τους εκπρόσωποι, δηλαδή στην θριαμβευτική επανεκλογή του 

Χαλά. Άξιος ο μισθός τους. 
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