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Ποιοσ παραποιεί και διαςτρεβλϊνει τθν αλικεια και τα γεγονότα κ. Δρίτςα; 

Απάντθςθ του Προζδρου τθσ ΠΕΝΕΝ για τισ τθλεφωνικζσ υποκλοπζσ ςτο κινθτό του τθλζφωνο! 

Ανεπιτυχισ και εκτόσ πραγματικϊν δεδομζνων ιταν θ απάντθςθ που ζδωςε ο πρϊθν Τπουργόσ Ε.Ν κ. Θ. 
Δρίτςασ ςτθν προχκεςινι καταγγελία που ζκανε θ ΠΕΝΕΝ για τισ υποκλοπζσ ςτο κινθτό τθλζφωνο που 
διαχειρίηεται ο Πρόεδροσ τθσ ΠΕΝΕΝ κακϊσ και ςτο τθλεφωνικό κζντρο τθσ Ζνωςισ μασ. 

Ασ δοφμε τα πραγματικά δεδομζνα επί των ιςχυριςμϊν του κ. Δρίτςα. 

Ιςχυριςμόσ 1 

Θ καταγγελία ερευνικθκε ενδελεχϊσ χωρίσ από αυτι να προκφψει κάτι το μεμπτό… 

Πϊσ μπορεί να ερευνικθκε μια καταγγελία χωρίσ να ζχει πάρει μζροσ θ εμπλεκόμενθ πλευρά, δθλαδι θ 
ΠΕΝΕΝ, και τι είδουσ ζρευνα ιταν αυτι χωρίσ τθν δικι μασ παρουςία και επίςθσ τι ζρευνα ζγινε αφοφ θ 
απάντθςθ που πιραμε από τθν αρμόδια υπθρεςία ιταν «δεν υπάρχει ςτο ΤΕΝ υπθρεςία ι μθχανιςμόσ και το 
μζςον για τθλεφωνικζσ υποκλοπζσ». 

Αποκρφπτει ο κ. Δρίτςασ ότι τα ςχετικά ςτοιχεία μασ δόκθκαν από τον πρϊθν ςτενό του ςυνεργάτθ ο οποίοσ 
επανειλθμμζνα τον είχε ενθμερϊςει ςχετικά…. 

Ιςχυριςμόσ 2 

Θ καταγγελία μασ δεν είχε κανζνα αντικειμενικό ι ζςτω ενδεικτικό ςτοιχείο….. 

Εδϊ ο ιςχυριςμόσ του δεν είναι μόνο ψευδισ αλλά και προκλθτικόσ! 

τθν καταγγελία (ςφμφωνα με τα λεχκζντα του τότε ςυνεργάτθ του) αναφζρεται ότι οι τθλεφωνικζσ 
υποκλοπζσ γινόταν από ζνα υπερςφγχρονο βαν με φιμζ τηάμια το οποίο ιταν εξοπλιςμζνο για υποκλοπζσ 
και παρακολουκιςεισ με τθν τελευταία λζξθ τθσ τεχνολογίασ! 

Αυτό το είχε πάρει θ χϊρα μασ για το Λιμενικό ϊμα από τισ ΘΠΑ επί περιόδου που το ΤΕΝ ιταν ςτθν εποπτεία 
του κ. Χρυςοχοΐδθ επί κυβζρνθςθσ αμαρά – Βενιηζλου, και το οποίο είχε κεακεί από μεριάσ μασ δεκάδεσ 
φορζσ ςτο λιμάνι ςτθν Ακτι Μιαοφλθ αλλά και κάτω από τα γραφεία τθσ ΠΕΝΕΝ!! 

Γιατί ο κ. Δρίτςασ αποςιωπά αυτό το ςθμαντικό ςτοιχείο και γεγονόσ, μιλϊντασ ότι δεν ζχουμε κατακζςει 
κανζνα αποδεικτικό – αντικειμενικό ςτοιχείο; 



Ζχει ενδιαφζρον να υπογραμμίςουμε ότι ςτθν τθλεφωνικι επαφι με τον τότε Διευκυντι τθσ Τπθρεςίασ 
Εςωτερικϊν Τποκζςεων ο ίδιοσ μασ διλωςε ότι αγνοεί τα ςτοιχεία για τον μεγάλο αδελφό, το Βαν - 
χαφιζ και προφανϊσ λζμε εμείσ ότι ο κ. Δρίτςασ (όπωσ και οι προθγοφμενοι) γνωρίηουν πολφ καλφτερα από 
εμάσ τθν «αμαρτωλι» αποςτολι του! 

Ιςχυριςμόσ 3 

Μάλλον ςτον κ. Δρίτςα εμφανίςτθκε με τθν δθμοςιοποίθςθ τθσ καταγγελίασ μασ το ςφνδρομο τθσ «ταραχισ» 
μαηί και τθσ προςωπικισ του πικρίασ ι αλλιϊσ τον βολεφει πολιτικά ςτον δικό του χϊρο και ακροατιριο να 
παρουςιάςει τθν εικόνα ότι ο Πρόεδροσ τθσ ΠΕΝΕΝ για κάποιο ανεξιγθτο λόγο τον ζχει ςτοχοποιιςει ςε 
προςωπικό επίπεδο… 

Ουδζν ψευδζςτερο από αυτό! 

Διευκρινίηουμε ότι με τον κ. Δρίτςα δεν είχαμε ποτζ ιδιωτικζσ, κοινωνικζσ – οικογενειακζσ ι άλλου είδουσ 
ςχζςεισ όπωσ επίςθσ με κανζνα προγενζςτερο ι μεταγενζςτερο από αυτόν Τπουργό Ε.Ν…. 

Σόςο ςτον ίδιο όςο και ςε όλουσ τουσ άλλουσ, τισ προςκλιςεισ τουσ για ποτό και οφηο ςε τςιπουράδικα τισ 
απορρίπταμε ευγενικά….. 

Κατά ςυνζπεια ο ιςχυριςμόσ του περί προςωπικϊν επικζςεων είναι παντελϊσ αβάςιμοσ και υποκρφπτει 
πολιτικι ςκοπιμότθτα…. 

Θταν και είναι πολιτικι ι «προςωπικι» θ αντιπαράκεςι μασ; 

Θ ςκοπιμότθτα του είναι μία και ςυγκεκριμζνθ: 

Θζλει να μετατοπίςει τθν ουςία τθσ αντιπαλότθτασ μασ με τον ίδιο, τθν κυβζρνθςθ ΤΡΙΗΑ και τθν πολιτικι τουσ 
που αυτι και μόνο αυτι ιταν θ αιτία τθσ ςφοδρισ πράγματι ςφγκρουςθσ μεταξφ τθσ ΠΕΝΕΝ και του ίδιου ωσ 
Τπουργοφ Ε.Ν. 

Ενδεικτικά τουσ υπενκυμίηουμε τα ζργα και τισ μζρεσ ςτο ΤΕΝ και ςτθν κυβζρνθςθ ΤΡΙΖΑ: 

-          Είναι αυτόσ που ζβαλε φαρδιά – πλατιά τθν ςφραγίδα και τθν υπογραφι του για το ξεποφλθμα του ΟΛΠ 
ςτθν κινεηικι Cosco! 

-          Είναι αυτόσ και θ κυβζρνθςι του που ζγραψαν ςτα παλιά τουσ υποδιματα το προεκλογικό πρόγραμμα του 
ΤΡΙΗΑ, ενςωματϊκθκαν και ταυτίςτθκαν απόλυτα με τθν γραμμι και τθν πολιτικι του μεγαλοεφοπλιςτικοφ 
κεφαλαίου, αυτι τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και κερδοφορίασ του…. 

-          Είναι αυτόσ και θ κυβζρνθςι του που δζχκθκε, υπζγραψε το καταςτροφικό MasterPlan τθσ Cosco για να 
δθλϊςει αργότερα όταν ςτθν πειραϊκι αναπτφχκθκε κίνθμα ενάντια ςτθν δθμιουργία προβλιτασ για τα 
κρουαηιερόπλοια, ότι δεν γνϊριηε τίποτα για το περιβαλλοντικό ζγκλθμα!!! 

-          Είναι αυτόσ όπωσ και οι υπόλοιποι (επί ΤΡΙΗΑ) που λειτουργϊντασ ςφμφωνα με τθν εφοπλιςτικι γραμμι 
ζκαναν άοκνεσ και φιλότιμεσ προςπάκειεσ ςτθν απαίτθςθ τθσ ΕΕΕ για τθν κατάργθςθ τθσ Ε, να πείςει και 
τθν ΠΝΟ να υπογράψει τθν επαίςχυντθ αξίωςθ του μεγαλοεφοπλιςτικοφ κεφαλαίου! 

-          Είναι αυτόσ που ςτισ προγραμματικζσ δθλϊςεισ ςτθν Βουλι τον Φλεβάρθ του 2015 δεςμεφοταν για τθν 
αλλαγι και τον εκςυγχρονιςμό του Ναυτεργατικοφ ς.κ και ακολοφκωσ το ζκανε γαργάρα! 

Αυτζσ κ. Δρίτςα και πολλζσ ακόμθ ιταν οι αιτίεσ τθσ ςυγκρουςιακισ πολιτικισ γραμμισ που επιλζξαμε 
απζναντι ςτθν κυβερνθτικι γραμμι ςασ που απαξίωνε τα Ναυτεργατικά προβλιματα, νομιμοποιοφςε το 
ςάπιο και αντιλαϊκό κεςμικό πλαίςιο ςτθν Ναυτιλία και ςτο Ναυτεργατικό ς.κ! 



Βάλατε και εςείσ το λικαράκι ςασ ςτθν κθτεία ςασ αυτι θ βακιά αντιλαϊκι και εφοπλιςτόδουλθ πολιτικι να 
διαιωνίηεται, για αυτό πρζπει να νοιϊκετε ξεχωριςτι υπερθφάνεια!! 

Όςο αφορά τα πεπραγμζνα και τθν «πετυχθμζνθ» κθτεία του ςτο ΤΕΝ, ζχει δίκιο για αυτό και εκατοντάδεσ 
«Ναυτικοί» ζχουν ςυνωςτιςκεί για να γίνουν μζλθ του κόμματοσ….. 

το Δελτίο Σφπου που βγάλατε, ανάμεςα ςτουσ ψευδείσ ιςχυριςμοφσ προςπακείτε να χρεϊςετε ςε μζνα και 
ςτθν ΠΕΝΕΝ τθν ζκδοςθ αφίςασ με τθν ζνδειξθ WANTED, πρόκειται για προβοκατόρικο ιςχυριςμό που 
επιδιϊκει να μασ ταυτίςει με «γνωςτοφσ -άγνωςτουσ»! 

Η ΠΕΝΕΝ πράγματι ζβγαλε ςχετικι αφίςα με τθν υπογραφι τθσ και γζμιςε τουσ δρόμουσ του Πειραιά, όχι 
όμωσ αυτι που με ανζντιμο πολιτικό τρόπο μασ αποδίδετε…. 

Για να φρεςκάρουμε τθν εξαςκενθμζνθ μνιμθ ςασ τθν αναδθμοςιεφουμε πάλι ςιμερα…. 

Ποφ είδε λοιπόν τθν δθμιουργία εντυπϊςεων και παραπλθροφόρθςθσ ο κ. Δρίτςασ ; 

Θ Διοίκθςθ τθσ ΠΕΝΕΝ 

Τ.Γ.1: Πολλά φίλα προςκείμενα ςτον ΤΡΙΗΑ ΜΜΕ ςε μια επίδειξθ «δθμοκρατικισ δθμοςιογραφικισ 
δεοντολογίασ» εξαφάνιςαν τθν επιςτολι και τθν καταγγελία τθσ ΠΕΝΕΝ και θ «πλουραλιςτικι» ενθμζρωςθ 
προσ τουσ αναγνϊςτεσ τουσ περιορίςτθκε αποκλειςτικά ςτθν διλωςθ – απάντθςθ του κ. Δρίτςα. 

Εμείσ ςε αντίκεςθ με αυτοφσ δθμοςιεφουμε ςτο τζλοσ τθν ςχετικι διλωςθ του Βουλευτι Πειραιά… 

Τ.Γ.2: χετικά με τθν παραίνεςι του να απευκυνκοφμε ςτον κ. Ντογιάκο, θ απάντθςι μασ είναι: 

Όςο απευκυνκικαμε ςτον «δικό ςασ κ. Ντογιάκο» όταν ζλαβαν χϊρα τα ςυγκεκριμζνα γεγονότα, άλλο τόςο κα 
απευκυνκοφμε και ςιμερα…. 

Είμαςτε απόλυτα πεπειςμζνοι ότι ο δρόμοσ αυτόσ (δικαςτικόσ) όπωσ και αυτόσ των εξεταςτικϊν επιτροπϊν 
τθσ Βουλισ κα καταλιξει για άλλθ μια φορά ςτθν ςυγκάλυψθ, ςτο κουκοφλωμα, και ςε ανζξοδεσ πολιτικά 
κοκορομαχίεσ! 

Τ.Γ.3: χετικά με τθν άποψι του που προςπακεί να «πλαςάρει» ο κ. Δρίτςασ ότι μόνο με αυτόν είχαμε ςκλθρι 
αντιπαράκεςθ και με κανζναν άλλο πρϊθν ι μεταγενζςτερο Τπουργό Ε.Ν, κα φρεςκάρουμε τθν μνιμθ του με 
ζνα περιςτατικό που μασ ζκεςε υπόψθ μασ ζξω από το αςτυνομικό τμιμα Δραπετςϊνασ ςε ςυγκζντρωςθ για 
τισ ςυνκικεσ κράτθςθσ των μεταναςτϊν όταν μασ μεταφζρει τθν οργι του τότε Τπουργοφ Ε.Ν (Κ. 
Μουςουροφλθ) και αμζςωσ μασ ηιτθςε να ρίξουμε τουσ τόνουσ! Ασ αναηθτιςει επίςθσ πρακτικά ςυνεδριάςεων 
τθσ Βουλισ με ανάλογεσ εναντίον μασ επικρίςεισ από τουσ κ.κ. Κεφαλογιάννθ – Γεωργιάδθ – Βαρβιτςιϊτθ 
(καλφτερα να μθν γυρίςουμε πιο πίςω) αλλά και από τον ςθμερινό Τπουργό Ε.Ν!! 

Σο ςυμπζραςμα είναι ότι ο κ. Δρίτςασ μετά τθν απομάκρυνςι του από το ΤΕΝ ι ζπαψε να μασ «διαβάηει» ι 
ςυνειδθτά επιλζγει να κάνει το άςπρο – μαφρο γιατί αυτό τον εξυπθρετεί πολιτικά!! 

Τ.Γ.4: Κλείνοντασ ζνα ςχόλιο για τισ πολιτικζσ δυνάμεισ τθσ κομμουνιςτικισ κοινοβουλευτικισ και 
εξωκοινοβουλευτικισ Αριςτεράσ οι οποίεσ ςτθν ςυντριπτικι πλειοψθφία τουσ ουδόλωσ αςχολικθκαν με τθν 
ςοβαρότθτα τθσ καταγγελίασ μασ επιβεβαιϊνοντασ ζτςι ότι όποιοσ δεν είναι με τθν δικι τουσ πολιτικι γραμμι 
δεν ζχει νόθμα να αςχολθκοφν…..   

Ακόμθ κι όταν αυτά που λζει αφοροφν τα ατομικά – δθμοκρατικά, πολιτικά ςυλλογικά δικαιϊματα! 

 


