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Εξαιρετικά Επείγον

Υπόψη Αναπληρωτή Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Θοδωρή Δρίτσα

Κύριε Υπουργέ,
Σε συνέχεια της προφορικής συζήτησης που είχαμε στο γραφείο σας στις 10/2/2015 στην οποία είχα την ευκαιρία να σας
θέσω υπόψη μια ιδιαίτερα σοβαρή καταγγελία που αφορούσε τους μηχανισμούς ασφάλειας του ΥΝΑ οι οποίοι είχαν
εμπλακεί σε παρακολουθήσεις διαφόρων προσώπων στον χώρο της Ναυτιλίας και ειδικότερα της συνδικαλιστικής
Ναυτεργασίας.
Σύμφωνα με απολύτως εξακριβωμένες πηγές αυτό μου τέθηκε υπόψη προ 5ετίας και επαναλήφθηκε η πληροφόρησή
μου σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα στην διάρκεια αυτών των χρόνων. Ταυτόχρονα επειδή κυρίως η κινητή συσκευή
τηλεφώνου που έχω διαπιστώθηκε ότι εμφάνιζε και παρουσίαζε κάποια προβλήματα (διακοπές, περίεργους θορύβους,
συνακροάσεις κ.λπ) απευθύνθηκα σε εξειδικευμένο τεχνικό ο οποίος μου επισήμανε ως ισχυρή την πιθανότητα η κινητή
τηλεφωνική μου συσκευή να ήταν υπό παρακολούθηση.
Άλλαξα τρεις φορές τηλεφωνική συσκευή αυτό το χρονικό διάστημα όμως συχνά – πυκνά εντοπίζω και διαπιστώνω τα
ίδια προβλήματα.
Σύμφωνα με τις πηγές πληροφόρησης που μου παρείχαν την παραπάνω ενημέρωση προκύπτει ότι ορισμένα άτομα
μεταξύ των οποίων και ο γράφων ήταν υπό συστηματική παρακολούθηση το τηλέφωνό τους με το αιτιολογικό ότι
«ήθελαν οι υπηρεσίες του ΥΝΑ να γνωρίζουν την δράση και τις κινητοποιήσεις που σχεδιάζονταν τόσο σε επίπεδο ΠΕΝΕΝ
όσο και της ΠΝΟ και με τον τρόπο αυτό οι υπηρεσίες του ΥΝΑ και η πολιτική ηγεσία του ΥΝΑ να γνωρίζει έγκαιρα τον
σχεδιασμό των αγωνιστικών μας παρεμβάσεων».
Σημειώνω για την πληρέστερη ενημέρωσή σας ότι κατά την διάρκεια της θητείας του Υπουργού Ν.Α Μιχάλη Χρυσοχοΐδη
παραλήφθηκε και τέθηκε σε χρήση ειδικά διαμορφωμένο και πλήρως εξοπλισμένο ΒΑΝ από το οποίο
πραγματοποιούνταν παρακολουθήσεις τηλεφώνων μεταξύ των οποίων και το δικό μου τηλέφωνο.
Από την παραπάνω εκτενή αναφορά γίνεται αντιληπτό ότι προηγούμενες πολιτικές ηγεσίες του ΥΝΑ και οι υπηρεσίες
ασφαλείας έχουν εμπλακεί σε μια άνευ προηγουμένου αντιδημοκρατική, αντισυνταγματική πρακτική η οποία συνιστά
απροκάλυπτη παραβίαση των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών.
Έχει ενδιαφέρον να μου γίνει γνωστό εάν αυτή η παρακολούθηση γινόταν όπως επιτάσσει ο νόμος με εισαγγελική
εντολή. Εάν γινόταν με εισαγγελική εντολή θέλω να μου γνωστοποιηθεί για ποιο λόγο ζητήθηκε η άρση του απορρήτου
στις τηλεφωνικές μου συνομιλίες, για ποιο λόγο αυτή δόθηκε, για ποιο χρονικό διάστημα, τι συλλογή πληροφοριών
υπήρξε για το άτομό μου.
Ταυτόχρονα στην περίπτωση που δεν υπήρχε εισαγγελική εντολή είναι προφανές ότι προκύπτουν σειρά σοβαρών
ποινικών αδικημάτων που τελέστηκαν τόσο από τις πολιτικές ηγεσίες του ΥΝΑ όσο και τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και
πρόσωπα που συμμετείχαν σε αυτήν την σοβαρή υπόθεση.
Σας ζητώ αλλά και σας εξουσιοδοτώ να προβείτε σε διεξοδική έρευνα για την υπόθεση αυτή με τρόπο και μέθοδο που θα
επιλέξετε ο ίδιος, προκειμένου να μου παρασχεθούν όλα τα στοιχεία γύρω από αυτή την θλιβερή υπόθεση η οποία
καταπατά στοιχειώδη ατομικά μου δικαιώματα και φανερώνει μια επικίνδυνη αντιδημοκρατική νοοτροπία αφού τίθεται
υπό παρακολούθηση η πολιτική και συνδικαλιστική μου δράση.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ
Νταλακογεώργος Αντώνης

Υ.Γ. Οι πηγές πληροφόρησής μου επανειλημμένα μου έχουν αναφέρει και δεύτερο πρόσωπο από το πολιτικό και
συνδικαλιστικό χώρο (που πρόσκειται στο ΚΚΕ) που και αυτού τα τηλέφωνα ήταν υπό παρακολούθηση.


