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Συνάδελφοι Ναυτεργάτες, Ναυτεργάτισσες,
Με απέραντο σεβασμό αποτίουμε και φέτος φόρο τιμής στην ημέρα ορόσημο, στην ημέρα που
άλλαξε τον ρου της ιστορίας, στην ημέρα που ταυτίζεται όσο καμία άλλη με τους δεκάδες
αγώνες των εργαζομένων, στην Εργατική Πρωτομαγιά.
Συμπληρώνονται εκατόν τριάντα τέσσερα
χρόνια από την εμβληματική ημερομηνία
ορόσημο της εξέγερσης των πρωτοπόρων
εργατών του Σικάγο και της καθιέρωσης και
απόδοσης ελάχιστης τιμής και μνήμης στα
θύματα των εργατικών αγώνων που θυσίασαν μέχρι και τη ζωή τους για την εγκαθίδρυση ενός κόσμου πιο ανθρώπινου, πιο δίκαιου,
πιο κοινωνικά αποδεκτού.
Η ατμόσφαιρα και τη φετινή
Πρωτομαγιά είναι ιδιαίτερα
φορτισμένη και βαριά και
λόγω των παγκοσμίων
συρράξεων με χιλιάδες
αθώα θύματα και ξεριζωμένους
συνανθρώπους
μας από τις εστίες τους, ενώ
συγχρόνως στη χώρα μας
ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν και οι συνεχείς και απαράδεκτες προκλήσεις και
ενέργειες στο Αιγαίο και
στην Κύπρο σε βάρος της
Εθνικής μας Ανεξαρτησίας.
Στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι Εργαζόμενοι στην

πατρίδα μας λόγω και του οδοστρωτήρα της
10ετούς οικονομικής κρίσης και της κατάργησης ζωτικών εργασιακών δικαιωμάτων,
ήρθε να προστεθεί και η πανδημία του Κορωνοϊού.
Ασφαλώς και πρώτη προτεραιότητα πρέπει
να αποτελεί η διασφάλιση της Δημόσιας
υγείας και η υγειονομική αντιμετώπιση του νέου αυτού ιδιαίτερα επιθετικού
και φονικού ιού.
Παράλληλα όμως εκτός
της υγειονομικής κρίσης
έχουμε και την οικονομική κρίση, αφού οι συνέπειες που προκάλεσε και
προκαλεί ο Κορωνοϊός
είναι πρωτοφανείς και
δυσβάστακτες για όλους
τους Εργαζόμενους και φυσικά και για τους
Ναυτεργάτες.
Ειδικότερα και στο χώρο μας τα πράγματα
είναι ιδιαίτερα δύσκολα και αποκαρδιωτικά
αφού έχουμε χιλιάδες Συναδέλφους να
βρίσκονται σε απόγνωση και οικονομικό
αδιέξοδο, τη στιγμή μάλιστα που η

ανεργία καλπάζει και το αύριο προδιαγράφεται περισσότερο μαύρο και οδυνηρό, με
χιλιάδες συμπολίτες μας να αντιμετωπίζουν
ήδη το φάσμα του κοινωνικού αποκλεισμού
και της μάστιγας της ανεργίας, της μερικής
απασχόλησης, των ελαστικών μορφών
εργασίας, της περιστολής κυρίαρχων εργασιακών δικαιωμάτων και της καθιέρωσης
ενός εργασιακού μεσαίωνα.
Η Πολιτεία, η εργοδοσία και όλοι οι αρμόδιοι
φορείς, οφείλουν άμεσα να πάρουν όλα τα
ουσιαστικά και ενδεικνυόμενα μέτρα για την
ανακούφιση και προστασία των εργαζομένων,
για την κατοχύρωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, για τη διασφάλιση του ιερού και
αναφαίρετου δικαιώματος της εργασίας.
Σε καμία περίπτωση οι Εργαζόμενοι και οι
Ναυτεργάτες δεν πρόκειται να ανεχθούν και
να επιτρέψουν και πάλι να θυσιαστούν και να
γίνουν τα μεγάλα θύματα αυτής της υγειονομικής κρίσης, όπως έγινε με τη δεκαετή
δημοσιονομική κρίση των μνημονίων στη
χώρα μας που συνεθλίβησαν και ισοπεδώθηκαν ζωτικά δικαιώματα των Εργαζομένων τα
οποία είχαν κατακτηθεί ύστερα από δεκαετίες αγώνων.

μεταξύ άλλων, την απορρόφηση όλων των
ανέργων Συναδέλφων, την εξάλειψη της
«μαύρης» ανασφάλιστης εργασίας, την υπογραφή νέων Συλλογικών Συμβάσεων
Εργασίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων και
την πιστή εφαρμογή των όρων τους και της
νομοθεσίας, την κατάργηση των μειωμένων
συνθέσεων και τη θέσπιση διατάξεων που θα
καλύπτουν τα δικαιώματα των Ναυτεργατών
και τις πραγματικές ανάγκες των πλοίων, την
αναβάθμιση της παρεχόμενης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και των κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων εν ενεργεία και
συνταξιούχων Ναυτεργατών καθώς και της
δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης και τη
θέσπιση κινήτρων για την προσέλκυση και
παραμονή νέων στο επάγγελμα.
Συνάδελφοι,
Σας καλώ όλους να βρίσκεστε σε επαγρύπνηση και ετοιμότητα, προκειμένου να
προστατεύσουμε και να διευρύνουμε τα
δικαιώματά μας και συγχρόνως να αποκρούσουμε και να ακυρώσουμε αντεργατικά σχέδια
που στοχεύουν στην καθιέρωση απάνθρωπων,
εξοντωτικών συνθηκών εργασίας, στην
κατάργηση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
και γενικότερα στον ενταφιασμό αναφαίρετων
δικαιωμάτων μας.

Συνάδελφοι,
Ενωμένοι, αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε
τα κυρίαρχα δικαιώματά μας προτάσσοντας,
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