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Πειραιάς 31.3.21

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνάδελφοι-Συναδέλφισσες,
Η πανδημία του κορονοϊού όχι μόνο δεν έχει ανασχεθεί αποτελεσματικά παρά το
πεντάμηνο lockdown αλλά αυτές τις ημέρες είμαστε αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη έξαρση
των κρουσμάτων από ποτέ. Το δημόσιο σύστημα Υγείας έχει ξεπεράσει τα όρια του και οι
εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία προσπαθούν με τα λίγα μέσα που διαθέτουν
ν’ανταποκριθούν στην περίθαλψη των ασθενών με κορονοϊό. ∆υστυχώς, η κυβέρνηση
έκανε την επιλογή και άφησε το δημόσιο σύστημα υγείας αδύναμο και απροετοίμαστο να
ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες της πανδημίας, ενώ είχε όλο το χρόνο να το ενισχύσει
με νέες προσλήψεις, με υλικοτεχνική υποδομή και με δημιουργία επιπλέον ΜΕΘ. Τα
δημόσια νοσοκομεία και τα νοσοκομεία του Πειραιά έχουν γεμίσει από ασθενείς με
κορονοϊό και πολλοί ασθενείς νοσηλεύονται εκτός ΜΕΘ καθημερινά με όσους κινδύνους
εγκυμονούν για τη ζωή τους. Οι ελλείψεις σε εξοπλισμό και η υποστελέχωση σε γιατρούς
και νοσηλευτικό προσωπικό είναι μια πραγματικότητα που όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι όχι
μόνο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την πανδημία αλλά ούτε τα υπόλοιπα σοβαρά νοσήματα
των ασθενών.
Σε αυτήν την προσπάθεια των εργαζομένων του δημόσιου συστήματος Υγείας δεν
φτάνουν τα χειροκροτήματα αλλά χρειάζεται ένα συγκεκριμένο σχέδιο αντιμετώπισης των
αυξημένων αναγκών. Η κυβέρνηση θα έπρεπε επιπλέον των προσλήψεων και της
δημιουργίας περισσοτέρων ΜΕΘ, να επιτάξει τις ιδιωτικές δομές υγείας για να δώσει ανάσα
ζωής στα δημόσια νοσοκομεία και να ανεβάσει το επίπεδο ασφάλειας στον πληθυσμό. Αντί
αυτού, προστατεύει τους μεγάλους ομίλους στην ιδιωτική υγεία και τα κέρδη τους,
κατευθύνοντας τους ασθενείς άλλων σοβαρών νοσημάτων να βρουν περίθαλψη στις
ιδιωτικές κλινικές. Ο ιδιωτικός τομέας υγείας λοιπόν όχι μόνο δεν έχει συνδράμει στο
ελάχιστο αλλά συνεχίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία και την κερδοφορία του.
Είναι διαπιστωμένο όλο το προηγούμενο διάστημα ότι εστίες μετάδοσης είναι κυρίως οι
εργασιακοί χώροι και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Απαιτούμε εντατικούς ελέγχους και
ουσιαστικά προληπτικά μέτρα για τους εργαζομένους ενάντια στην εξάπλωση της
πανδημίας. Οι εργαζόμενοι που μετακινούνται στοιβαγμένοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
είναι αόρατοι για τους κυβερνώντες και τα ημίμετρα της ανάθεσης έργου σε ιδιώτες των
ΚΤΕΛ για την υποτιθέμενη αναβάθμιση των δημόσιων συγκοινωνιών δεν επαρκούν για να
λύσουν το πρόβλημα.

Παράλληλα, η κυβέρνηση μάλλον αντιμετωπίζει την πανδημία ως ευκαιρία για να
περάσει αντεργατικά και αντιλαϊκά μέτρα. Έχει ανακοινώσει και σχεδιάζει δυσμενείς
αλλαγές για τους εργαζόμενους όπως είναι η ελαστικοποίηση του οκταώρου και των
υπερωριών, η υπονόμευση του δικαιώματος της απεργίας, η επίθεση στα συνδικαλιστικά
δικαιώματα ενώ παράλληλα κλείνει μάτια και αυτιά στην εργοδοτική αυθαιρεσία. Κάποιοι
προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τα περιοριστικά μέτρα νομίζοντας ότι οι εργαζόμενοι δεν
θα οργανώσουμε τους αγώνες μας απέναντι στα σχέδια τους, τους λέμε όμως ότι θα βγουν
γελασμένοι.
Σε αυτές τις δύσκολες και πρωτόγνωρες συνθήκες, οι κάτοικοι των περιοχών του Πειραιά
αντιμετωπίζουμε επιπλέον περιβαλλοντικά προβλήματα που επιβαρύνουν την υγεία των
συμπολιτών μας. Η λειτουργία και η περιβαλλοντική επιβάρυνση από μεγάλες βιομηχανικές
εγκαταστάσεις έχει ξεσηκώσει κύμα αντιδράσεων από κατοίκους και φορείς και σε αυτά τα
προβλήματα έρχονται να προστεθούν τα σχέδια για τη συγκέντρωση απορριμμάτων στην
ευρύτερη περιοχή του Πειραιά από όλο το λεκανοπέδιο. Οι δημόσιοι χώροι αναψυχής στο
πάρκο των Λιπασμάτων που αγκαλιάστηκαν από τους κατοίκους και έχουν δώσει διέξοδο
στη θάλασσα, απειλούνται από ρυπογόνες βιομηχανικές δραστηριότητες που είτε ήδη
λειτουργούν είτε σχεδιάζονται να λειτουργήσουν στην ευρύτερη περιοχή. Τα εργατικά
συνδικάτα οφείλουμε να αφουγκραζόμαστε, να συνδεόμαστε με τις διεκδικήσεις των
κατοίκων και να παίρνουμε σαφή θέση υπέρ των τοπικών αγώνων.
Η Ένωση Λιμενεργατών ΟΛΠ συμμετέχει στο συλλαλητήριο που εξήγγειλαν εργατικά
σωματεία και συνδικάτα του Πειραιά και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά το Σάββατο 3
Απριλίου στις 12μμ στο Πασαλιμάνι και στον αποκλεισμό του Υπ. Περιβάλλοντος τη
∆ευτέρα 5/4 στις 5:30μμ.
Σε τέτοιες συνθήκες μόνο η ενότητα στις γραμμές του συνδικαλιστικού κινήματος μπορεί
να δώσει αποτέλεσμα στους αγώνες μας. Οι λιμενεργάτες αντιλαμβανόμαστε ότι με
ενωτικούς αγώνες μπορούμε να διεκδικήσουμε καλύτερες συνθήκες, αξιοπρέπεια στην
εργασία και ένα καλύτερο αύριο για εμάς και τα παιδιά μας, οι αγώνες μας είναι η απάντηση
σε όλα όσα υπονομεύουν τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις μας.
∆ιεκδικούμε


Μόνιμες προσλήψεις και υλικοτεχνική ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας



Επίταξη των ιδιωτικών δομών υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας



Προληπτικά μέτρα στους εργασιακούς χώρους για την πανδημία, για την υγεία και
ασφάλεια των εργαζομένων



Ουσιαστικά μέτρα για την αποσυμφόρηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς



Ουσιαστική οικονομική στήριξη των εργαζομένων στους κλάδους που πλήττονται
από την πανδημία



Να μην γίνουν οι γειτονιές του Πειραιά η χωματερή του Λεκανοπεδίου

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΟ ΠΑΜΠΕΙΡΑΪΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 3/4 ΣΤΙΣ 12ΜΜ ΣΤΟ ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ

