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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

Η ΕΜΠΑΘΕΙΑ, ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΚΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ 

ΟΔΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ 

ΣΤΗΝ ΓΕΛΟΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΟ 

 

Το απύθμενο θράσος των χρεοκοπημένων ηγετίσκων του κομματικού συνδικαλισμού Τσιμπόγλου – Ευαγγελάκη 

και από κοντά του Γιώργου Αντωνόπουλου της Ένωσης Μαγείρων (ο οποίος αφού υπηρέτησε πιστά και πειθήνια 

το πιο εξαχρειωμένο και άθλιο μοντέλο του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού επί σειρά ετών, τώρα 

ταυτίζεται με τον κομματικό συνδικαλισμό)  έχουν ξεπεράσει κάθε όριο και πλέον δεν πρέπει να αναζητούνται τα 

αίτια σε πολιτικούς, ιδεολογικούς και προσωπικούς λόγους αλλά μάλλον πρέπει να προσφύγει κανείς σε 

ψυχιατρικούς κανόνες για να εξηγήσει το φαινόμενο…. 

Είναι άραγε υπερβολικά ή ακραία τα συμπεράσματά μας αυτά; Προφανώς όχι, διότι θεμελιώνονται από 

συγκεκριμένα γεγονότα τα οποία ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει ή κατ’ οποιονδήποτε τρόπο να αρνηθεί. 

Θα σταθούμε σε δυο παραδείγματα τα οποία έλαβαν χώρα πρόσφατα.  

Το ένα στο Δ.Σ του Ε.Κ. Πειραιά όπου οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ πρότειναν την συμμετοχή του στο συλλαλητήριο 

του ΠΑΜΕ, αφού έγινε σχετική συζήτηση και υπήρχαν τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ, στην συνέχεια  έγινε 

ψηφοφορία για συμμετοχή ή όχι στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ την 1/11/2014. Υπέρ της πρότασης ψήφισαν οι 

δυνάμεις του ΠΑΜΕ οι οποίες είναι και μειοψηφία στο Δ.Σ του Ε.Κ.Π, οι άλλες δυνάμεις απείχαν. Αποτέλεσμα η 

πρόταση δεν είχε την έγκριση της Διοίκησης του Ε.Κ.Π.  

Παράδειγμα δεύτερον: Στην τελευταία συνεδρίαση της Διοίκησης της ΠΝΟ στις 10/10/2014 χωρίς να υπάρχει 

θέμα στην ημερήσια διάταξη, χωρίς να γίνει η παραμικρή συζήτηση, χωρίς να γίνει ψηφοφορία (στην πρόταση 

που κατέθεσε ο Γ.Γ της ΠΕΜΕΝ σε συζήτηση μεταξύ Χαλά – Ευαγγελάκη ο Γραμματέας της ΠΝΟ απάντησε 

ότι δεν μπορεί κανείς να υποχρεωθεί να πάρει μέρος στην συγκέντρωση του ΠΑΜΕ). Με άλλα λόγια το 

θέμα δεν τέθηκε για συζήτηση, δεν υπήρχε καμιά τοποθέτηση και φυσικά δεν έγινε ψηφοφορία για να 

αποφανθεί το σώμα. 

Και ο πιο άσχετος και αδαής από τις συνδικαλιστικές λειτουργίες θα συμπέρανε τα εξής απλά: α) δεν 

υπήρχε καμία απόφαση περί συμμετοχής ή όχι στο συλλαλητήριο και β) για όσους αποδέχονταν την θέση 

του Γ.Γ της ΠΝΟ (για την οποία επίσης δεν έγινε καμιά συζήτηση στο όργανο) θα μπορούσαν εάν και 

εφόσον το επιθυμούν να πάνε στο συλλαλητήριο. Ότι έτσι ακριβώς έγιναν τα γεγονότα στην Διοίκηση της 

ΠΝΟ το αποδέχονται όλοι από όσους είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε που ήταν παρόντες στην 

συνεδρίαση. 

Αυτές τις απλές αλήθειες διατύπωσε με έγγραφό της η ΠΕΝΕΝ χωρίς να υπάρχει η παραμικρή αμφισβήτηση από 

κανέναν παρόντα στην συνεδρίαση πλην των θλιβερών λασπολόγων τύπου και είδους Ευαγγελάκη – 

Αντωνόπουλου!!! 

Βεβαίως τώρα θα πούμε και θα γράψουμε μια σειρά αλήθειες που συνάδουν και επιβεβαιώνουν τον τίτλο της 

ανακοίνωσής μας!!! 



Δεν είναι μυστικό και το κυριότερο δεν είναι πρώτη φορά που ο Γ.Γ της ΠΝΟ μαζί με μια μικρή ομάδα που είναι 

τα φερέφωνά του συνδιαλέγεται σε παρασκηνιακές μεθοδεύσεις με τους εκπροσώπους του κομματικού 

συνδικαλισμού εξυπηρετώντας κοινές επιδιώξεις και στόχους!!! 

Στην πραγματικότητα την τελευταία τριετία οι δυνάμεις του εργοδοτικού – κυβερνητικού συνδικαλισμού με 

επικεφαλής τον Γ.Γ της ΠΝΟ έχουν συμπτύξει κοινή συμμαχία για να αντιμετωπισθεί ο κοινός αντίπαλος και 

εχθρός που δεν είναι άλλος από την ηγεσία της ΠΕΝΕΝ. Όμως αυτό είναι το λιγότερο, το πλέον σημαντικό 

είναι η «νέα» στρατηγική που εγκαινίασαν αυτές οι δυνάμεις, είναι η επιστροφή στην υπονόμευση των 

αγώνων, στην άρνησή τους να ασχοληθούν, να διεκδικήσουν λύσεις στα οξυμένα Ναυτεργατικά 

προβλήματα και η απροκάλυπτη υπονόμευση όλων των αγώνων που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. 
Έχουμε καταγγείλει δεκάδες φορές τον υπονομευτικό, διασπαστικό έως προδοτικό ρόλο αυτών των δυνάμεων σε 

κινητοποιήσεις, αγώνες και απεργίες. Έχουμε καταγγείλει δεκάδες φορές ότι σε ιερή συμμαχία αυτές οι δυνάμεις 

υπονομεύουν συστηματικά κάθε κινητοποίηση και αγώνα όπως έγινε με την περσινή απεργία με το απεργοκτόνο 

άρθρο και την κατάργηση της απεργίας, την υπονόμευση που είχαν στους αγώνες για την διεκδίκηση των 

δεδουλευμένων μισθών στην ακτοπλοΐα, με αποκορύφωμα την άθλια συμπαιγνία και συμμαχία στο περσινό 

ετήσιο Γενικό Συμβούλιο όπου ο νεοφώτιστος σύμμαχος Πρόεδρος των Μαγείρων Γιώργος Αντωνόπουλος 

απέσυρε τους αντιπροσώπους του κάνοντας αποχή, προσφέροντας με τον τρόπο αυτό σανίδα σωτηρίας στο 

ετοιμόρροπο καθεστώς της ηγεσίας της ΠΝΟ. Είναι επίσης το γεγονός ότι στην εκλογή του Γ.Γ της ΠΝΟ 

(Δεκέμβρης 2012) αρνήθηκαν να υπάρχει δεύτερη υποψηφιότητα όπως πρότεινε η ΠΕΝΕΝ από τον δικό τους 

παραταξιακό χώρο (που θα είχε και την στήριξη της Ένωσής μας) με σκοπό να μην επανεκλεγεί ο εκλεκτός των 

εφοπλιστών. Με γελοία και αστεία επιχειρήματα το αρνήθηκαν δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης σε αυτόν που 

μέχρι τρία χρόνια πριν αποκαλούσαν προδότη, πουλημένο και άλλα πολλά κοσμητικά επίθετα που δεν 

γράφονται. 

Είναι ο Τσιμπόγλου εκείνος ο οποίος σε διαμαρτυρία των άνεργων Ναυτών προσκλήθηκε από τον Χαλά για 

βοήθεια και παριστάνοντας το πρωτοπαλίκαρό του αποκάλεσε τους άνεργους φασίστες προκαλώντας την 

οργισμένη απάντησή τους που πολύ καλά βίωσε…. 
Είναι αναρίθμητα πλέον τα γεγονότα τα οποία έχουν λάβει χώρα τα τελευταία 3 χρόνια σχετικά με την ιδιότυπη 

συμμαχία, συμπόρευση και συνεργασία αυτών των δυνάμεων. 

Ένα τρανταχτό χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αντίδραση του κομματικού συνδικαλισμού στο έγγραφο 

της ΠΕΝΕΝ η οποία ορθώς αμφισβήτησε την απόφαση περί συμμετοχής στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ. Οι 

δυνάμεις του κομματικού συνδικαλισμού έσπευσαν αμέσως να βγάλουν Δελτίο Τύπου (το οποίο όλα τα ΜΜΕ το 

πέταξαν στο καλάθι των αχρήστων εκτός του 90,2 (portal)) με το οποίο κατακεραύνωναν με ότι αθλιότερο και 

συκοφαντικό κατά της ηγεσίας της ΠΕΝΕΝ, επειδή ζήτησε να συνέλθει η Διοίκηση της ΠΝΟ για να 

τοποθετηθεί!!! Όμως δεν σταμάτησαν εδώ, την επομένη μέρα επιστράτευσαν συνταξιούχους του κομματικού 

τους χώρου (αφού οι μηχανικοί κ.λπ είναι είδος σε εξαφάνιση όσον αφορά την συμμετοχή τους στα δρώμενα 

του σωματείου τους και έχουν προ πολλού απαξιώσει τους γραφειοκράτες εγκάθετους της ΠΕΜΕΝ και των 

άλλων σωματείων), έκαναν εξόρμηση στο λιμάνι και στα καφενεία της Ακτή Μιαούλη μοιράζοντας και 

προβάλλοντας τον «Ριζοσπάστη» και λιβελογράφημα – κείμενο του Ευαγγελάκη και εξυμνούσαν την ΠΝΟ 

προβάλλοντας το σημείο που ανέφερε όλοι στο συλλαλητήριο το οποίο για να κρατήσει τα μπόσικα ο Χαλάς 

απέναντι στα πραγματικά αφεντικά δεν το ονόμαζε συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ!!! Φυσικά οι Ναυτεργάτες για 

άλλη μια φορά τους γύρισαν τις πλάτες, για άλλη μια φορά τους αποδοκίμασαν και για πολλοστή φορά 

οδηγούνται στον εξευτελισμό και την γελοιοποίηση!!! 

Η οβιδιακή μεταμόρφωση των δυνάμεων που υπηρετούν τον κομματικό συνδικαλισμό στον Ναυτεργατικό 

χώρο (ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ)(όσο αφορά τον Αντωνόπουλο των Μαγείρων αυτός πρέπει να νοιώθει 

δικαιωμένος αφού το ίδιο μοντέλο της ταξικής συνεργασίας με τους εφοπλιστές και την κυβέρνηση 



υπηρέτησε πιστά σαν Γ.Γ των Μαγείρων επί σειρά ετών)  δεν νομίζουμε ότι έχει προηγούμενο, η 

μετατόπιση από εξτρίμ  αριστερίστικη και σεχταριστική τακτική εξελίχθηκε σε μια τριετία σε στρατηγική 

συμμαχία με το εφοπλιστικό κεφάλαιο, το εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό!!!  

 

Υ.Γ: Οι Ευαγγελάκηδες του κομματικού συνδικαλισμού για το λιβελογράφημα του «Ριζοσπάστη» στις 

11/10/2014 θα πάρουν την απάντησή τους στις επόμενες ημέρες από τον Πρόεδρο της ΠΕΝΕΝ. Τίποτα δεν θα 

μένει αναπάντητο στο εξής από τις αθλιότητες και τις συκοφαντικές λασπολογίες των ηγετίσκων του 

χρεοκοπημένου κομματικού συνδικαλισμού…. 

Δυστυχώς για αυτούς κριτής δεν θα είναι κάποιο κομματικό ιερατείο που κατέχει την μοναδική αλήθεια αλλά οι 

εργαζόμενοι και ο Ναυτεργατικός κόσμος της χώρας που διαθέτει κρίση, έχει νοημοσύνη αλλά και μνήμη….   

 

Για την Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ 

 

Ο Πρόεδρος                                                                                  Ο Γεν. Γραμματέας 

Νταλακογεώργος Αντώνης                                                           Κροκίδης Νικόλαος 

 

 

      

 

 

                                                                                                                                    
 

 


