
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Πειραιάς 25.4.19               
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Συνάδελφοι-Συναδέλφισσες, 

 

Η Ένωση Λιμενεργατών ΟΛΠ συμμετέχει στην 24ωρη Πρωτομαγιάτικη απεργία που 

εξήγγειλαν τα συνδικάτα  και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά. Καλούμε τα μέλη μας να 

συμμετέχουν στην απεργιακή συγκέντρωση που διοργανώνεται από τα σωματεία την 

Πρωτομαγιά στις 11πμ στην Πλατεία Κλαυθμώνος. 

Η Πρωτομαγιά είναι μέρα τιμής και μνήμης για όλους όσους αγωνίστηκαν και θυσίασαν 

ακόμα και τη ζωή τους για μια πιο δίκαιη κοινωνία. Είναι μέρα μνήμης και αγώνα που 

αφήνει παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές για συνέχιση της πάλης της εργατικής τάξης.  

Το μήνυμα  της εργατικής πρωτομαγιάς είναι πιο επίκαιρο από ποτέ, ειδικά στις μέρες μας 

που η κυριαρχία των νεοφιλελεύθερων πολιτικών οδηγούν σε  αύξηση των ανισοτήτων,  

περιστολή της δημοκρατίας και απειλούνται  εργασιακά δικαιώματα που κατακτήθηκαν τα 

προηγούμενα χρόνια.  

Οι πολεμικές συγκρούσεις σε γειτονικές μας χώρες οδηγούν στην καταστροφή 

ολόκληρους λαούς με χιλιάδες νεκρούς και εκατομμύρια ξεριζωμένων ανθρώπων. Ο 

ελληνικός λαός αντιλαμβάνεται ότι τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων αδίστακτα 

καταδικάζουν ολόκληρες κοινωνίες στην ισοπέδωση. Βασικά εργαλεία στα χέρια των 

ισχυρών είναι οι θρησκευτικοί, οι εθνικιστικοί φανατισμοί και ο φασισμός που τροφοδοτούν 

τη μισαλλοδοξία και δημιουργούν συγκρούσεις. Ο λαός μας όμως ξέρει από ξεριζωμούς και 

έχει δείξει έμπρακτα την αλληλεγγύη του και την ανθρωπιά του στους χιλιάδες πρόσφυγες 

που γλίτωσαν διωγμένοι από τον τόπο τους. Το συνδικαλιστικό κίνημα οφείλει να θέτει 

διαρκώς το αίτημα για ειρήνευση και τερματισμό των πολέμων στην ανατολική Μεσόγειο. Η 

Ειρήνη είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να χειραφετηθούν οι λαοί και να πάρουν την τύχη 

στα χέρια τους.  
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Το εργατικό κίνημα οφείλει να πρωτοστατεί και να οργανώνει τους αγώνες των 

εργαζομένων. Οφείλει να αφήσει πίσω του τις συνδικαλιστικές γραφειοκρατίες που 

βρίσκονται μακριά από  τις ανάγκες του κόσμου της εργασίας και φέρουν μεγάλη ευθύνη για 

τα φαινόμενα παθογένειας και παρακμής. Οι εργαζόμενοι πρέπει να γυρίσουμε  την πλάτη 

σε όσους εξυπηρετούν εργοδοτικά ή κομματικά συμφέροντα και με  ενότητα, αυτονομία, 

διαφάνεια και  αλληλεγγύη να συγκροτήσουμε ευρείες αγωνιστικές προοδευτικές 

πλειοψηφίες για να παλέψουμε για διεύρυνση των εργασιακών δικαιωμάτων και προστασία 

των εργατικών κατακτήσεων σε κάθε χώρο δουλειάς 

∆υστυχώς, το Εργατικό Κέντρο της πόλης μας δεν μπόρεσε ούτε φέτος να υλοποιήσει το 

αυτονόητο, να οργανώσει και να συντονίσει μια κοινή Πρωτομαγιάτικη απεργιακή 

συγκέντρωση στον Πειραιά. Γι’αυτό ευθύνονται κυρίως εκείνες οι δυνάμεις που επιλέγουν 

την περιχαράκωση και το σεχταρισμό του συνδικαλιστικού κινήματος παρά τις δηλώσεις 

τους ότι δήθεν υπερασπίζονται τους εργαζόμενους. Τα προβλήματα για τους εργαζόμενους 

στον Πειραιά όμως είναι οξύτατα και κοινή απαίτηση είναι η συνεννόηση και η ενότητα 

στους αγώνες που δυστυχώς το Εργατικό Κέντρο Πειραιά δεν μπορεί να υλοποιήσει.  

Για τους λιμενεργάτες αλλά και όλους τους εργαζόμενους στον ΟΛΠ παραμένει 

επιτακτική η ανάγκη για διασφάλιση αξιοπρεπών εργασιακών σχέσεων, διατήρηση 

ικανοποιητικών συλλογικών συμβάσεων, θεσπισμένων κανόνων προστασίας της υγείας και 

ασφάλειας. Στο λιμάνι του Πειραιά οι εργαζόμενοι είμαστε οργανωμένοι στα συνδικάτα μας 

και γνωρίζουμε πώς να υπερασπιζόμαστε συλλογικά τα δικαιώματα και τα δίκαια μας. 

Ο κλάδος μας συνεχίζει και διεκδικεί την ανανέωση συλλογικής σύμβασης εργασίας που 

θα εξασφαλίζει αξιοπρεπείς αμοιβές και ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Οι λιμενεργάτες 

γνωρίζουμε ότι η συσπείρωση, η ενότητα και η αποφασιστικότητα είναι τα όπλα μας για να  

παλεύουμε για τα δικαιώματα όλων των συναδέλφων.  

Η Πρωτομαγιά είναι ένας ακόμα σταθμός στη δράση και τους αγώνες της Ένωσης μας.  

  

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  

ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ ΣΤΙΣ 11:00ΠΜ  

 


