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Πειραιάς 25.4.18

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνάδελφοι-Συναδέλφισσες,
Η Ένωση Λιμενεργατών ΟΛΠ συμμετέχει στην Πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση που
διοργανώνεται από σωματεία-μέλη του Εργατικού Κέντρου Πειραιά στο μνημείο πεσόντων
στο Πασαλιμάνι στις 10:00 πμ και καλεί όλα τα μέλη να συμμετάσχουν στην εκδήλωση
μνήμης και αγώνα.
Για μια ακόμη χρονιά δεν έγινε δυνατό το Εργατικό Κέντρο της πόλης μας να υλοποιήσει
το αυτονόητο, δηλ. οργανώσει και να συντονίσει μια κοινή συγκέντρωση για την
Πρωτομαγιάτικη απεργία, με τις ευθύνες να βαραίνουν περισσότερο εκείνους που
«επενδύουν» στην περιχαράκωση και το σεχταρισμό του συνδικαλιστικού κινήματος.
Τα προβλήματα στους εργασιακούς χώρους του Πειραιά όμως είναι εδώ και η ανάγκη για
συνεννόηση και κοινή πάλη είναι κάτι περισσότερο από ευχή για τους εργαζόμενους, είναι
το ζητούμενο για να μπορέσουν να εκφράσουν και να οργανώσουν την αντίθεσή τους στις
επιθέσεις που δέχονται.
Η 1η Μάη είναι ημέρα με ιδιαίτερο συμβολισμό για τους αγώνες των εργαζομένων, δεν
είναι απλά μια ημέρα μνήμης των διαχρονικών αγώνων της εργατικής τάξης, αλλά είναι
ημέρα που συμπυκνώνει τις διεκδικήσεις των εργαζομένων σε παγκόσμιο επίπεδο και τους
συνδέει με τις σημερινές προκλήσεις και τα αιτήματα. Ιδιαίτερα λοιπόν σήμερα-μετά από 8
χρόνια σκληρής λιτότητας, μεγάλων περικοπών μισθών και συντάξεων, επιβολής με
αντιδημοκρατικό τρόπο μέτρων που κατακρημνίζουν τα δικαιώματα και τις ζωές μαςυπάρχει η ανάγκη έκφρασης της αντίθεσης του λαού μας με μαζικό και συλλογικό τρόπο.
Δεν μας αφήνουν όμως αδιάφορους ούτε οι εντάσεις και οι πολεμικές συγκρούσεις που
βρίσκονται σε εξέλιξη σε γειτονικές μας χώρες και οδηγούν στην καταστροφή λαούς με
χιλιάδες νεκρούς και εκατομμύρια ξεριζωμένους ανθρώπους. Ο ελληνικός λαός κατανοεί
πλήρως και στέκεται απέναντι στα παιχνίδια των μεγάλων δυνάμεων που κυνικά και

αδίστακτα καταδικάζουν ολόκληρες κοινωνίες στην ανέχεια και στην ισοπέδωση. Η
καλλιέργεια θρησκευτικών και εθνικιστικών φανατισμών είναι ένα εργαλείο στα χέρια των
ισχυρών που περιχαρακώνουν τους λαούς και τροφοδοτούν τις συγκρούσεις. Ο ελληνικός
λαός όμως έχει δείξει έμπρακτα την αλληλεγγύη του και την ανθρωπιά του στους χιλιάδες
πρόσφυγες που γλίτωσαν διωγμένοι από τον τόπο τους. Το οργανωμένο συνδικαλιστικό
κίνημα, εκτός από τις διεκδικήσεις των εργαζομένων, οφείλει να θέτει διαρκώς το αίτημα για
ειρήνευση και τερματισμό των πολέμων στην ανατολική Μεσόγειο. Η ειρήνη είναι
απαραίτητη συνθήκη για να μπορέσουν οι λαοί να χειραφετηθούν και να πάρουν την τύχη
στα χέρια τους.
Από την άλλη πλευρά, η φετινή Πρωτομαγιά συμπίπτει με περίοδο μεγάλων
προκλήσεων για τους λιμενεργάτες και συνολικά τους εργαζόμενους στον ΟΛΠ. Το
ιδιωτικοποιημένο περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί εδώ και δύο χρόνια το μεγάλο λιμάνι
κάνει πιο επιτακτική την ανάγκη για διασφάλιση αξιοπρεπών εργασιακών σχέσεων,
διατήρηση ικανοποιητικών συλλογικών συμβάσεων, θεσπισμένων κανόνων προστασίας
της υγείας και ασφάλειας. Η στάση της νέας διοίκησης του ΟΛΠ δείχνει να μην κατανοεί ότι
έχει αναλάβει να διαχειριστεί μια τεράστια δημόσια υποδομή, όχι μόνο με μεγάλη
προστιθέμενη αξία αλλά και με σαφείς δεσμεύσεις για το δημόσιο κοινωνικό αγαθό των
μεταφορών μέσα στο πλαίσιο του κοινωνικού ευρωπαϊκού κεκτημένου. Το λιμάνι του
Πειραιά είχε, έχει και θα έχει οργανωμένους εργαζόμενους που γνωρίζουν πώς να
διεκδικούν τα δικαιώματα τους, που νοιώθουν το λιμάνι σαν το σπίτι τους και έχουν
«περάσει από πολλά κύματα».
Στην παρούσα φάση είναι σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση για την ανανέωση της
συλλογικής σύμβασης εργασίας του κλάδου μας και είναι αλήθεια ότι ακόμη δεν έχει βρεθεί
ο κοινός τόπος -η χρυσή τομή- με τη νέα Διοίκηση. Ο κλάδος μας έχει -δεκαετίες τώρααντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις και έχει αποδείξει ότι γνωρίζει τον διάλογο και τη
διαπραγμάτευση. Γνωρίζει πώς να ξεπερνά τα εμπόδια και τις δυσκολίες, να συζητά και να
προτείνει λύσεις που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία και την ανάπτυξη του
λιμανιού, εξασφαλίζοντας παράλληλα τα δικαιώματα των συναδέλφων. Ο κλάδος μας έχει
κι ένα ακόμη χαρακτηριστικό, αναγνωρίζει τη δύναμη της συσπείρωσης και το αποδεικνύει
έμπρακτα με αγωνιστική δυναμική όταν καλείται ν’αντιμετωπίσει τέτοιου είδους προκλήσεις.
Η Πρωτομαγιά αποτελεί έναν ακόμα σταθμό δράσης και αγώνα της Ένωσης μας.
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