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Υποκλοπή τηλεφώνου Προέδρου ΠΕΝΕΝ  

Το χρονικό, τα γεγονότα και το κουκούλωμα! 

 

Οι τηλεφωνικές παρακολουθήσεις και οι υποκλοπές αποτελούν ένα διαχρονικό πολιτικό φαινόμενο στο οποίο έχουν όλες 

οι κυβερνήσεις εμπλοκή μέσα από τους μηχανισμούς, τις υπηρεσίες και τα υπερσύγχρονα μέσα που εφοδιάζονται και 

εγκαθιστούν για τον σκοπό αυτό. 

Το ταξικό εργατικό κίνημα και τα πρόσωπα που το αποτελούν επίσης είναι στις κεντρικές προτεραιότητες του αστικού 

συστήματος, η παρακολούθηση της πολιτικής συνδικαλιστικής δράσης τους καθώς και οι τηλεφωνικές υποκλοπές…. 

Οι τηλεφωνικές υποκλοπές συνιστούν κατά την άποψή μας αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής των κυβερνώντων, του 

κεφαλαίου και της Ε.Ε για την θωράκιση του αστικού κράτους απέναντι κυρίως στον «εσωτερικό εχθρό» που είναι το 

επαναστατικό και εργατικό κίνημα που τους αμφισβητεί και πορεύεται τον δρόμο για την ανατροπή του 

εκμεταλλευτικού συστήματος! 

Αυτή η σκοτεινή πλευρά της πολύμορφης δράσης των συστημικών πολιτικών δυνάμεων αποσιωπάται από όλους, γιατί 

όλοι έχουν λερωμένη την φωλιά τους! 

Ταυτόχρονα όπως αποδεικνύεται στην καπιταλιστική δύση στις υποκλοπές εμπλέκονται και αυτοτελώς μεγάλες 

επιχειρήσεις και οι ίδιοι οι εργοδότες οι οποίοι επιδιώκουν να προστατεύσουν την κερδοφορία τους από κάθε 

ανεπιθύμητη «διείσδυση» στην οργάνωση και στην διεκδίκηση από το αγωνιστικό κίνημα, έτσι ώστε να μην 

δημιουργηθεί καμιά χαραμάδα στο καθεστώς της εκμετάλλευσης, της καταπίεσης και της ασύδοτης επιχειρηματικής 

τους δράσης. 

Την περίοδο των μεγάλων μαζικών και μαχητικών αγώνων στην χώρα μας που αναπτύσσονται 2010 – 2013 κόντρα στην 

μνημονιακή πολιτική κυβερνήσεων – Ε.Ε – Δ.Ν.Τ στον χώρο της Ναυτιλίας ξεσπούν δεκάδες απεργίες που έχουν στο 

επίκεντρο τόσο τις αντιλαϊκές κυβερνητικές πολιτικές όσο και τα νέα προνόμια που προωθεί η τότε κυβέρνηση για το 

εφοπλιστικό κεφάλαιο! 

Στους αγώνες αυτούς, στην οργάνωση, στον προσανατολισμό, στο διεκδικητικό πλαίσιο, η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ έχει 

καθοριστικό ρόλο όπως και ο κλάδος της «κουβέρτας» μέσα στα καράβια!    

Ακριβώς εκείνη την περίοδο παρατηρούνται σειρά προβλημάτων στην τηλεφωνική συσκευή του Προέδρου της 

ΠΕΝΕΝ, στο τηλεφωνικό κέντρο και στα τηλέφωνα της Ένωσής μας. 

Αρχικά καλέσαμε την εταιρεία - πάροχο  που είμασταν συνδεδεμένοι  από την οποία ζητήσαμε να κάνει πλήρη έλεγχο… 

Δεν προέκυψε στην σταθερή τηλεφωνία κάτι. 

Ακολούθως κάναμε το ίδιο με ιδιωτική εταιρεία χωρίς και από αυτή να προκύψει κάτι…  



Παρά ταύτα τόσο στο τηλεφωνικό κέντρο όσο και στις επιμέρους γραμμές της Ένωσής μας τα προβλήματα παρέμειναν 

και ποτέ δεν μας δόθηκε επαρκής απάντηση….  

Τα ίδια ακριβώς προβλήματα και την ίδια περίοδο εμφανίζει και η κινητή τηλεφωνική συσκευή της ΠΕΝΕΝ που 

χειρίζεται ο Πρόεδρος της Ένωσής μας. 

Για τον σκοπό αυτό μέσα σε δύο χρόνια αλλάζουμε τρεις συσκευές….., εφαρμόζουμε τις οδηγίες των τεχνικών, τα 

συμπτώματα έρχονται, φεύγουν και επανέρχονται! 

Περί το τέλος του 2012 έχουμε από έγκυρη πηγή (υψηλόβαθμου τότε στελέχους του ΥΕΝ) ότι τα κινητά τηλέφωνα δύο 

συνδικαλιστών του Ναυτεργατικού κινήματος παρακολουθούνται και γίνονται υποκλοπές! 

Αυτή η πληροφορία μας έρχεται έως τα μέσα του 2014 άλλες δύο φορές…. 

Στις αρχές του 2014 άλλο πρόσωπο συνδεδεμένο με το ΥΕΝ (και στενός συνεργάτης τότε του Βουλευτή Α΄ Πειραιά Θ. 

Δρίτσα) μας δίνει την ίδια ακριβώς πληροφορία η οποία επαναλαμβάνεται κατά διαστήματα όλη αυτή την χρονιά! 

Τον Γενάρη του 2015 γίνονται οι βουλευτικές εκλογές και ο ΣΥΡΙΖΑ (με τους ΑΝΕΛ) σχηματίζει κυβέρνηση…. 

Στην πρώτη επίσκεψή του στον νέο Υπουργό Ε.Ν  Θ. Δρίτσα ο Πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ του θέτει το ζήτημα των 

τηλεφωνικών υποκλοπών ζητώντας από αυτόν να ερευνήσει την υπόθεση και να του παράσχει όλες τις σχετικές 

πληροφορίες. 

Στην συνάντηση αυτή παρίσταται και ενημερώνει σχετικά με το ζήτημα τον τότε Υπουργό και ο στενός του 

συνεργάτης, ο οποίος πλέον έχει αναλάβει νέα καθήκοντα στο ΥΕΝ. 

Ο κ. Δρίτσας στην συνάντηση αυτή μεταξύ των τριών ατόμων με ύφος εμπιστευτικό έως συνωμοτικό μέσα στο ίδιο το 

γραφείο του στο ΥΕΝ μας δηλώνει ότι: Το θέμα είναι εξαιρετικά σοβαρό, αφορά την λειτουργία της δημοκρατίας και 

του πολιτεύματός μας και ότι οι υποκλοπές συνιστούν σαφή παραβίαση του συντάγματος και ότι με το θέμα 

προτίθεται να ασχοληθεί ο ίδιος προσωπικά…. Και θα μας παράσχει όλες τις σχετικές πληροφορίες…. 

Στο σημείο αυτό επικαλέστηκε ότι στην ολιγοήμερη παρουσία του στο ΥΕΝ δεν έχει ακόμη βρει τους κατάλληλους 

ανθρώπους… και ότι χρειάζεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να ασχοληθεί σε βάθος με την υπόθεσή μας!! 

- Μας ζήτησε προφορικά την εξουσιοδότησή μας, την δώσαμε… 

- Μετά από μια μέρα μας παίρνει τηλέφωνο ο ίδιος ζητώντας να καταθέσουμε και γραπτώς προς αυτόν σχετική 

επιστολή… Την παραδώσαμε την επόμενη μέρα στα χέρια του… 

Μεσολαβεί ένα διάστημα 40 ημερών, στις 17 Απρίλη 2015 δεχόμαστε στην ΠΕΝΕΝ ένα τηλεφώνημα από τον τότε 

Διευθυντή της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του Λιμενικού Σώματος ο οποίος μας αναφέρει ότι επιθυμεί να 

συνομιλήσουμε στο γραφείο του σχετικά με την από 40ημέρου επιστολή στον ΥΕΝ…. και προκαταβολικά στο ίδιο 

τηλεφώνημα μας διευκρινίζει ότι το ΥΕΝ δεν είχε ποτέ υπηρεσία ή μηχανισμό και ουδέποτε έκανε υποκλοπές!!! 

Μετά την «κατατοπιστική» και «αποκαλυπτική» τηλεφωνική μας ενημέρωση, εννοείται ότι ουδέποτε προσήλθαμε στο 

γραφείο του Διευθυντή Εσωτερικών Υποθέσεων του ΥΕΝ! 

Με τον τρόπο αυτό μια καραμπινάτη υπόθεση τηλεφωνικών υποκλοπών, την οποία μας αποκάλυψε με πλήρεις 

λεπτομέρειες μεταξύ των άλλων και ο πιο στενός συνεργάτης του κ. Δρίτσα, πήγε στα αζήτητα, κουκουλώθηκε και το 

συγκεκριμένο περιστατικό επιβεβαίωσε αυτό που έλεγε ο Τσίπρας στην διάρκεια της θητείας του ότι το κράτος έχει 

συνέχεια….    

Το μόνο που μένει σήμερα να ακούσουμε από τους πολιτικούς εκπροσώπους του κεφαλαίου και την κυβέρνηση 

Μητσοτάκη είναι ότι οι παρακολουθήσεις και οι υποκλοπές είναι ατομική ευθύνη του καθενός μας! 

Επισυνάπτεται η επιστολή της ΠΕΝΕΝ στον τότε Αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου 


