
Συνέντευξη του Προέδρου της ΠΕΝΕΝ Αντώνη Νταλακογιώργου στην Εφημερίδα των Συντακτών (ένθετο νησίδες) 29-
30/12/2012 σε αφιέρωμα της εφημερίδας για την ανεργία των Ναυτεργατών με τίτλο : Χριστούγεννα στο σκοτάδι 
 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΤΑΛΑΚΟΓΙΩΡΓΟΣ  
Αλλαγή πολιτικής εδώ και τώρα 
  
«Το πρόβλημα της ανεργίας στον ναυτεργατικό κόσμο είναι το μεγαλύτερο την τελευταία 20ετία» τονίζει ο πρόεδρος της 
Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ), Α. Νταλακογιώργος. 
  
Οι επισήμως άνεργοι ναυτικοί, όπως αυτοί καταγράφονται στο ΓΕΝΕ, είναι 4.500, τα ναυτεργατικά σωματεία εκτιμούν ότι 
αυτός ο αριθμός είναι τουλάχιστον διπλάσιος και αυτό συμβαίνει γιατί είναι τόσο περιοριστικοί οι όροι και οι προϋποθέσεις 
για την επιδότηση των ανέργων που το 85% δεν δικαιούνται επιδότηση. 
  
Αυτή η μαζική ανεργία που παρουσιάζεται στον χώρο της ναυτιλίας οφείλεται, κατά τον πρόεδρο της ΠΕΝΕΝ, σε τρεις 
βασικούς λόγους: 
  
1) Στον μαζικό διωγμό των Ελλήνων ναυτικών από την ποντοπόρο και φορτηγό ναυτιλία. 
  
2) Στον αφελληνισμό των πληρωμάτων στην κρουαζιερόπλοιο ναυτιλία τα τελευταία τρία χρόνια. 
  
3) Στις επανειλημμένες μειώσεις των οργανικών συνθέσεων στα επιβατηγά πλοία διεθνών γραμμών, αλλά και στις 
παραβιάσεις που γίνονται συστηματικά στον χώρο της ακτοπλοΐας. 
  
Η κατάσταση, όπως παρουσιάζεται σήμερα, χαρακτηρίζεται από πρωτοφανή ανασφάλεια και αβεβαιότητα για το παρόν και 
το μέλλον των Ελλήνων ναυτικών, υποστηρίζει ο Α. Νταλακογιώργος και σημειώνει: 
  
«Θεωρούμε ότι η ευθύνη όλων των κυβερνήσεων που άσκησαν τη διακυβέρνηση όλα τα τελευταία χρόνια είναι τεράστια. 
Υπηρέτησαν με την πολιτική τους το δόγμα της ανταγωνιστικότητας του εφοπλιστικού κεφαλαίου και της ασύδοτης 
επιχειρηματικής δραστηριότητάς του. 
  
Έτσι, παρουσιάζεται το πρωτόγνωρο γεγονός να υπάρχουν χιλιάδες άνεργοι ναυτικοί τη στιγμή κατά την οποία η 
ελληνόκτητη ναυτιλία κατέχει την πρώτη θέση στον κόσμο και θα μπορούσε όχι μόνο να απορροφήσει αυτούς τους Έλληνες 
ανέργους που έχουμε σήμερα αλλά και πολλές δεκάδες χιλιάδες ακόμα». 
  
Όσο για τη λύση σ” αυτό το δραματικό αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η ναυτική οικογένεια, ο πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ 
προτείνει: 
  
«Αλλαγή της ασκούμενης ναυτιλιακής πολιτικής που θα έχει στο κέντρο της προσοχής της την ουσιαστική σύνδεση της 
ναυτιλίας με την εθνική οικονομία της χώρας μας και ταυτόχρονα θα συμβάλλει θετικά στην απασχόληση του ελληνικού 
ναυτεργατικού δυναμικού». 


