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Με αφορμι ςχετικι ςυηιτθςθ που ζγινε ςτθν Εκτελεςτικι Επιτροπι τθσ ΠΝΟ ςτισ 25/1/2011 εκτόσ 
θμερθςίασ διάταξθσ και αφοροφςε τον διοριςμό του Δ.Σ του ΝΑΤ, θ Διοίκθςθ τθσ ΠΕΝΕΝ κζλει να 
επιςθμάνει τα παρακάτω: 
Είναι ψευδισ ο ιςχυριςμόσ του Προζδρου τθσ ΠΕΜΕΝ Σάββα Τςιμπόγλου και ενταγμζνοσ ςτθν γνωςτι 
λαςπολογία και ςυκοφαντικι επιχείρθςθ εναντίον τθσ Διοίκθςθσ τθσ ΠΕΝΕΝ, που ςυςτθματικά 
ακολουκοφν οι δυνάμεισ που είναι ενταγμζνεσ ςτο δόγμα του κομματικοφ ςυνδικαλιςμοφ, ότι δικεν θ 
απόφαςθ του Συμβουλίου τθσ Επικράτειασ που αναφζρεται θ ΠΕΝΕΝ, τθν ζχει κάνει θ Ζνωςθ 
Μθχανικϊν. 
Προσ αποκατάςταςθ τθσ αλικειασ τονίηουμε : θ προςφυγι ζγινε από τθν Διοίκθςθ τθσ ΠΕΝΕΝ ςτισ 
9/12/1985 επειδι είχε διοριςκεί ςτο ΝΑΤ εκπρόςωποσ για τα κατϊτερα πλθρϊματα από άλλο Σωματείο 
παρακάμπτοντασ τθν ΠΕΝΕΝ που ιταν το πιο μαηικό και αντιπροςωπευτικό Σωματείο. 
Στισ 7 Μάθ 1987 δθμοςιεφτθκε θ απόφαςθ του Σ.τ.Ε με αρικμό 1878/1987 θ οποία αποδζχεται τθν 
αίτθςθ τθσ ΠΕΝΕΝ χαρακτθρίηοντασ παράνομθ τθν εξαίρεςθ τθσ ΠΕΝΕΝ από το Δ.Σ του ΝΑΤ. 
Ζπειτα απ’ όλα τα παραπάνω εάν οι εκπρόςωποι τθσ ΠΕΜΕΝ είναι τόςο γενναιόδωροι αυτό να το 
αποδείξουν οι ίδιοι παραχωρϊντασ τθν κζςθ τουσ ςε άλλο Σωματείο Αξιωματικϊν και όχι με περίςςιο 
κράςοσ να ηθτοφν να πράξει κάτι τζτοιο θ ΠΕΝΕΝ. 
Με αυτζσ όμωσ τισ ακλιότθτεσ αποδεικνφουν για πολλοςτι φορά ότι μποροφν να ςυμμαχιςουν με τουσ 
πιο άκλιουσ εργοδοτικοφσ και κυβερνθτικοφσ ςυνδικαλιςτζσ  αρκεί να προκαλζςουν εντυπϊςεισ ςε 
βάροσ τθσ θγεςίασ τθσ ΠΕΝΕΝ. Το λιγότερο που μποροφμε να ποφμε για τθν τακτικι αυτι είναι να τθν 
χαρακτθρίςουμε τυχοδιωκτικι, χωρίσ αρχζσ, που κάκε φορά προςαρμόηεται με το πϊσ εξυπθρετοφνται 
οι πολιτικοί και παραταξιακοί τουσ ςτόχοι και επιδιϊξεισ. 
Για άλλθ μια φορά τουσ παραδίδουμε ςτθν κρίςθ του κλάδου μασ, των μθχανικϊν και όλων των 
ναυτεργατϊν. 
Στθν ίδια ςυνεδρίαςθ καταφζρκθκε εναντίον του Προζδρου τθσ ΠΕΝΕΝ ο Πρόεδροσ των 
Αρχικαλαμθπόλων Γιάννθσ Φραγκουλίδθσ. Σε απάντθςθ των όςων ιςχυρίςκθκε τονίηουμε ότι 
γελοιοποιείται και εξευτελίηεται ο ίδιοσ όταν κάνει ςχόλιο ςτθν Διοίκθςθ τθσ ΠΝΟ και μιλάει περί 
«κουμπαριάσ». 
Ουδζποτε ο Πρόεδροσ τθσ ΠΕΝΕΝ οφτε ςυηιτθςε, οφτε δεςμεφτθκε (κι οφτε μποροφςε να το κάνει) μαηί 
του περί εναλλαγισ ςτισ κθτείεσ του ΝΑΤ. Οτιδιποτε λζγεται ςχετικά, από όποιουσ και αν λζγεται, είναι 
ψζματα και ακλιότθτεσ του χειρίςτου είδουσ. 
Η ΠΕΝΕΝ και οι εκπρόςωποί τθσ ςτο Δ. του ΝΑΣ είναι δίκαια και νόμιμα εκεί για να υπεραςπίηονται 
τα ςυμφζροντα των κατωτζρων πλθρωμάτων αλλά και όλων των Ναυτεργατϊν εν ενεργεία και 
ςυνταξιοφχων.  Οφτε χάρθ οφτε εξυπθρζτθςθ μασ ζγινε με τον διοριςμό μασ ςτο ΝΑΣ. Είμαςτε το πιο 
μαηικό και αντιπροςωπευτικό ωματείο των κατωτζρων πλθρωμάτων, θ κθτεία του Προζδρου μασ 
ςτο ΝΑΣ ιταν ςτα πλαίςια τθσ νομοκεςίασ του ΝΑΣ και τζλοσ ζχουμε απόφαςθ του .τ.Ε ςχετικά με 
τον διοριςμό ςτο ΝΑΣ που μασ δικαιώνει πλιρωσ.  
Όποιοι κζλουν και επικυμοφν να διοριςκοφν παράτυπα, παράνομα και ενάντια ςτθν ιςχφουςα 
νομοκεςία ζχουν το δικαίωμα να προςφφγουν ςτα δικαςτικά όργανα και από εκεί κα πάρουν τθν 
πρζπουςα απάντθςθ. 
Με αφορμι τα όςα καταγράφθκαν ςτθν ςυνεδρίαςθ τθσ ΠΝΟ υπογραμμίηουμε και τισ ευκφνεσ του Γ.Γ 
τθσ ΠΝΟ ο οποίοσ κάκε φορά ςτακμίηει τθν κζςθ του όπωσ εξυπθρετοφνται τα ςυμφζροντά του ςτθν 
διαμόρφωςθ των ςυςχετιςμϊν δυνάμεων. 
Τζλοσ με αφορμι τισ δθμόςιεσ ευχαριςτίεσ κάποιων ςε κάποιουσ, καλά κα είναι και αυτοί να διαβάςουν 
τθν τελευταία ανακοίνωςθ τθσ ΠΕΝΕΝ για το ίδιο κζμα, να λάβουν γνϊςθ των πρακτικϊν του Δ.Σ του 
ΝΑΤ ςτθν πρϊτθ μετά τον διοριςμό του ςυνεδρίαςι του και να πλθροφορθκοφν από τουσ αρμόδιουσ 
του ΥΘΥΝΑΛ τθν κζςθ τθσ ΠΕΝΕΝ. 

Η ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗ ΠΕΝΕΝ 


