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ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΚΑΛΕΣΜΑ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ τις πρόσφατες και κλιμακούμενες απαράδεκτες,
παράνομες και μαζικές απολύσεις συναδέλφων μας ναυτικών κάθε
ειδικότητας, που υπηρετούν σε πλοία της Ακτοπλοΐας και των γραμμών της
Ιταλίας.
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ συγκεκριμένα όσες πλοιοκτήτριες εταιρείες με αφορμή
την επιδημία του κορωνοϊού, θεωρούν ότι βρήκαν ευκαιρία, για να
καταστρατηγήσουν τα εργασιακά μας δικαιώματα. Τις καλούμε, να
αναθεωρήσουν εδώ και τώρα την τακτική τους, να σταματήσουν τις απολύσεις
και να προχωρήσουν άμεσα στην επαναπρόσληψη όλων των απολυμένων
συναδέλφων μας.
Από τη πρώτη στιγμή της υγειονομικής κρίσης, καταστήσαμε ξεκάθαρο ότι δεν
θα ανεχθούμε απολύσεις με πρόσχημα τον κορωνοϊό. Απευθύναμε το μήνυμά
μας αυτό προφορικά και γραπτά τόσο στους Εργοδότες όσο και στη Πολιτεία.
Με το που ξεκίνησαν οι απολύσεις αυτές, διαμαρτυρηθήκαμε έντονα στον
αρμόδιο Υπουργό και του ζητήσαμε να παρέμβει άμεσα για τον τερματισμό
των απολύσεων και την διασφάλιση των θέσεων εργασίας όλων των
ναυτικών. Δυστυχώς όμως εκείνος αρκείται, στο να παρακολουθεί απλά να
χάνονται θέσεις εργασίας και να μην ενεργεί όπως απαιτείται από τον θεσμικό
του ρόλο.
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ πιο ειδικά τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, για την τακτική του Πόντιου Πιλάτου που εφαρμόζει. Δεν είναι μόνο
Υπουργός των πλοιοκτητών αλλά και των ναυτεργατών. Τον καλούμε, να
κάνει άμεσα ότι πρέπει, για να προστατευθούν όλες οι θέσεις εργασίας στα
πλοία. Τον καλούμε, να κάνει άμεσα πράξη και να συμμορφωθεί με την
εξαγγελία του Πρωθυπουργού της χώρας για την διασφάλιση όλων των
θέσεων εργασίας. Του υπενθυμίζουμε ότι η Πρωθυπουργική αυτή εξαγγελία,
δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους στη στεριά αλλά όλους τους
εργαζόμενους,
τους
ελεύθερους
επαγγελματίες
και
τους
αυτοαπασχολούμενους. Όποια επιδόματα στήριξης χορηγήθηκαν ή θα
χορηγηθούν για τα θιγόμενα επαγγέλματα και τους εργαζόμενους στη ξηρά,
σαφέστατα θα πρέπει να χορηγηθούν και στη ναυτεργασία. Επιβάλλεται
επίσης να μας απαντήσει, πότε θα καταβληθούν και στους άνεργους
ναυτικούς επιδόματα στήριξης ανάλογα με αυτά που έχουν ήδη εξαγγελθεί
από του Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας για τους
υπόλοιπους ανέργους.
Οι ναυτικοί δεν είμαστε Πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Απεναντίας, δίνουμε
από την πρώτη στιγμή με αυταπάρνηση και πατριωτικό καθήκον τη μάχη, για
να ξεπεράσει η Πατρίδα μας και αυτή την κρίση. Δεν είναι η πρώτη φορά που
το κάνουμε.
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Έχει διαχρονικά καταγραφεί στην Ιστορία ότι οι Έλληνες Ναυτικοί είμαστε
πάντα μπροστάρηδες σε όλους τους εθνικούς αγώνες. Συνεχίζουμε με
συνέπεια και υπερηφάνεια την παράδοση αυτή. Δεν θα επιτρέψουμε όμως σε
κανέναν, να διανοηθεί ή να προσπαθήσει να κερδοσκοπήσει σε βάρος μας,
επιχειρώντας έστω και στο παραμικρό να αγγίξει τα δικαιώματά μας. Θα
κάνουμε ότι πρέπει, ώστε διατηρώντας τη δουλειά μας σε κάθε πλοίο να
βγούμε Νικητές και Όρθιοι και από την κρίση αυτή.
Καλούμε τους πάντες, Εργοδότες και Πολιτεία, να αντιληφθούν έστω και τώρα
ότι οι θέσεις μας αυτές είναι καθ’ όλα Δίκαιες και Αδιαπραγμάτευτες. Εμείς
είμαστε ξεκάθαροι από την πρώτη στιγμή. Θα βάλουμε πλάτη για να βγει η
χώρα από την δύσκολη αυτή περίοδο. Είμαστε όμως αποφασισμένοι να
αντιδράσουμε και δυναμικά, εάν προσβληθούν τα εργασιακά και ασφαλιστικά
δικαιώματα των Ελλήνων Ναυτικών. Ο αγώνας μας είναι δίκαιος και δεν μας
σταματάει κανείς. Τους υπενθυμίζουμε ότι το δικαίωμα στην Εργασία
προστατεύεται και από το Σύνταγμα, στο οποίο οφείλουν να υπακούουν όλοι.
Αν αυτό δεν συμβεί, να ξέρουν ότι η δυναμική μας αντίδραση αποτελεί
μονόδρομο.
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