ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τα σωματεία μας συνεχίζουν την κοινή τους πορεία με
σταθερότητα και πίστη στις αρχές τους σε κλίμα ενότητας, που
δυνάμωσε ακόμα περισσότερο με τις δράσεις και τις παρεμβάσεις
μας καθ’ όλη την διάρκεια της κρίσης του κορωνοϊού.
Καταγγείλαμε και αντισταθήκαμε δυναμικά στην κάθε περίπτωση
παράνομης απόλυσης και καταστρατήγησης των εργασιακών
δικαιωμάτων των συναδέλφων μας κάθε ειδικότητας. Το μήνυμά
μας ήταν και είναι ξεκάθαρο.
Δεν επιτρέπουμε σε κανέναν, να κερδοσκοπήσει σε βάρος
των Ελλήνων Ναυτικών με αφορμή την επιδημία αυτή.
Συνεχίζουμε πιο πεισματικά και δυναμικά και
με την ίδια
αποφασιστικότητα και μεθοδικότητα τις προσπάθειες και τον
αγώνα μας, ώστε να ληφθούν από την Πολιτεία όλα εκείνα των
μέτρα, που θα διασφαλίζουν την υγεία και την οικονομική στήριξη
των ναυτικών, μέχρι να τελειώσει η υγειονομική αυτή κρίση. Στο
πλαίσιο αυτό ήδη ζητήσαμε και απαιτήσαμε να επεκταθούν άμεσα
σε όλους τους συναδέλφους και σε κάθε κατηγορία πλοίων χωρίς
παραλείψεις και εξαιρέσεις, όλα τα μέτρα που θεσπίστηκαν και για
τους λοιπούς εργαζομένους της Χώρας, πράγμα το οποίο και
πετύχαμε και ήδη μετά και την νομοθετική θεσμοθέτηση
τους αρχίζει άμεσα η εφαρμογή και η υλοποίηση τους.
Δεν σταματάμε εδώ. Αναδείξαμε την ανάγκη για την στήριξη των
μακροχρόνια ανέργων συναδέλφων μας, αφού πλέον η
δυνατότητα ανεύρεσης εργασίας είναι ακόμα πιο δύσκολη για
αυτούς. Ζητήσαμε από τον Υπουργό Ναυτιλίας την αξιοποίηση
κάθε διαθέσιμου πόρου, για να υλοποιηθεί ο στόχος αυτός.
Ήδη με νέα πράξη νομοθετικού περιεχομένου ικανοποιείται και
υλοποιείται και το πιο πάνω δίκαιο αίτημα των συναδέλφων μας.
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Δυστυχώς, όμως, ο Γενικός Γραμματέας της ΠΝΟ με τους
ταξικούς ανάδελφους του δεν επέτρεψαν να υλοποιηθεί η
πρόταση μας για την διάθεση του ποσού του ενός εκατομμυρίου
ευρώ, για να στηριχθούν οι μακροχρόνια άνεργοι συνάδελφοι μας
μέσω του Λογαριασμού της Δωρεάς Λάτση, καθώς επίσης και για
τη διάθεση του ποσού των εκατό πενήντα χιλιάδων ευρώ για τις
ανάγκες των Νοσοκομείων του ΕΣΥ.
Με
την παραπάνω
στάση του και με την συνεχιζόμενη
προκλητική αδιαφορία του δικαιώνει πλήρως την απόφαση που
πήραμε για τη συστράτευση των δυνάμεων μας, των δυνάμεων
του υγιούς συνδικαλιστικού κινήματος,
διαχωρίζοντας πλήρως
την θέση μας από τις πρακτικές που προσπαθούσε ο ίδιος και οι
ταξικοί σύμμαχοι του να επιβάλλουν αδιαφορώντας πλήρως για τα
φλέγοντα προβλήματα των Ελλήνων Ναυτικών.
Με την
καθημερινή στάση μας βάζουμε διαρκώς ανάχωμα σε αυτές τις
πρακτικές του παρελθόντος και συνεχίζουμε δυναμικά και
αταλάντευτα την πορεία μας με μοναδικό γνώμονα την επίλυση
των προβλημάτων και την προάσπιση των δικαιωμάτων των
συναδέλφων μας.
Βγαίνουμε μπροστά για κάθε κρίσιμο ζήτημα του κλάδου.
Είμαστε καθημερινά δίπλα στους συναδέλφους μας. Τους
ακούμε και τους συμπαραστεκόμαστε.
Δεν σιωπούμε αλλά ούτε και αναλισκόμαστε σε ανέξοδες
καταγγελίες για το θεαθήναι.
Διεκδικούμε με σοβαρότητα και με επιχειρήματα. Επιλέγουμε
την δράση με στοχευμένες κάθε φορά ενέργειες. Και
πετυχαίνουμε.
Η σημερινή κρίση δεν επιτρέπει «νταούλια και βιολιά».
Ούτε βέβαια λόγια του
αέρα και
πεπαλαιωμένη
συνθηματολογία.
Πρέπει όλοι να αντιληφθούμε ότι πάνω από όλα προέχει η
υγεία
των συναδέλφων μας, των
αγαπημένων
μας
προσώπων και βέβαια όλων των συμπολιτών μας.
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Χωρίς να υποχωρούμε και χωρίς να απεμπολούμε κανένα
από τα δίκαια αιτήματα του κλάδου μας και αποτίοντας
φόρο τιμής σε όλους τους εργαζόμενους όχι μόνο της
Χώρας μας αλλά και όλου του κόσμου, και χωρίς κομματικές
ή άλλου είδους
εξαρτήσεις, γιορτάζουμε την φετινή
πρωτομαγιά ενωμένοι και αποφασισμένοι όσο ποτέ άλλοτε,
στους χώρους δουλειάς μας.
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