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Πειραιάς, 25-5-2017 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 
 

Η Ένωση και ο Σύνδεσμος καλούμε τα μέλη μας να συμμετέχουν στη 24ωρη 

γενική απεργία που έχουν προκηρύξει τα συνδικάτα την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 όπως 

επίσης και στο συλλαλητήριο που οργανώνεται στην Πλ. Κλαυθμώνος στις 11 πμ. 

 Έχουν περάσει περισσότερα από 8 χρόνια που η χώρα μας βρίσκεται κάτω από 

αυστηρή οικονομική επιτροπεία και υλοποιούνται ακραίες νεοφιλελεύθερες πολιτικές. 

Πολιτικές που σύμφωνα με τους «ειδήμονες» του ∆ΝΤ, της ΕΚΤ και της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής θα οδηγούσαν τη χώρα και το λαό μας στην ανάκαμψη και στην ανάπτυξη.  

Όμως, η συνέχιση της οικονομικής κρίσης, η κοινωνική εξαθλίωση και η 

χειροτέρευση όλων των δεικτών, τους διέψευσαν παταγωδώς με τραγική απόδειξη  την 

κατάσταση που έχει περιέλθει ο κόσμος της εργασίας (εργαζόμενοι, 

αυτοαπασχολούμενοι, μικρομεσαίοι επαγγελματίες), οι συνταξιούχοι, οι νέοι και οι 

στρατιές των ανέργων που δημιούργησαν οι νεοφιλελεύθερες επιλογές τους. Η μείωση 

κατά 25% του ΑΕΠ της χώρας – κάτι που συμβαίνει μόνο σε περιόδους μακροχρόνιων 

πολεμικών συγκρούσεων - είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι το νεοφιλελεύθερο πείραμα 

που συντελέστηκε στην Ελλάδα όχι μόνο απέτυχε αλλά οδήγησε ολόκληρο τον λαό σε 

απόγνωση.   

Η διαφαινόμενη «έξοδος» από τα Μνημόνια είναι μια εξαγγελία και δημιουργεί 

προσδοκίες αλλά αν δεν συνοδευτεί από την αλλαγή του προσανατολισμού των 

εφαρμοζόμενων πολιτικών και την υλοποίηση μέτρων με στόχο την αναδιανομή του 

παραγόμενου πλούτου, θα μείνει στην ιστορία χωρίς αντίκρισμα για τους ευάλωτους και 

τον απλό λαό. Οι διεκδικήσεις των συνδικάτων και του εργατικού κινήματος και η 

οργάνωση των αγώνων θα παίξουν τον πλέον καθοριστικό ρόλο για την διαμόρφωση 

της επόμενης μέρας. Τα εργατικά σωματεία από τα πρωτοβάθμια έως τη ΓΣΕΕ έχουν 

την ευθύνη να βγουν από την εσωστρέφεια και να εμπνεύσουν τους εργαζόμενους ώστε 

να δημιουργήσουν προϋποθέσεις νικηφόρων  αγώνων. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να 



ενταχθούν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στη διαμόρφωση του διεκδικητικού πλαισίου και να 

είναι ενεργοί τόσο στη στοχοθεσία αλλά και στους αγώνες που θα προκύψουν.  

Το «τέλος» του Μνημονίου, τον Αύγουστο του 2018 δεν είναι για τους 

εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τους ανέργους μια διαδικασία «αυτόματη» που 

θα φέρει την ευημερία αλλά σημαίνει την έναρξη νέων αγώνων που θα επαναφέρουν τις 

ελεύθερες-χωρίς περιορισμούς-συλλογικές διαπραγματεύσεις, την αποκατάσταση των 

εργατικών δικαιωμάτων, την ανατροπή των προγραμματισμένων μειώσεων στις 

συντάξεις το 2019 και της μείωσης του αφορολόγητου το 2020, τη διεκδίκηση νέων 

θέσεων εργασίας πλήρους και μόνιμης απασχόλησης. Κανείς δεν θα χαρίσει τίποτα 

σ’εμάς τους εργαζόμενους αν δεν τα απαιτήσουμε εμείς, που παράγουμε τον πλούτο. 

Μέσα στη δίνη της κρίσης, το μεγάλο κεφάλαιο και οι πολυεθνικές μεγάλωσαν τα κέρδη 

τους και χάθηκαν χιλιάδες θέσεις εργασίας από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ήταν 

η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Σε αυτό θα μπει φρένο μόνο αν γίνει απαίτηση 

του κόσμου της εργασίας.   

Και ο δικός μας κλάδος έχει υποστεί τις επιπτώσεις των νεοφιλελεύθερων 

πολιτικών και σήμερα βρισκόμαστε σε κομβικό σημείο. Η διεκδίκηση συλλογικής 

σύμβασης εργασίας είναι κεφαλαιώδης για τη λειτουργία του κάθε εργατικού σωματείου 

αλλά και για την εξασφάλιση των μελών του. Συμπυκνώνει την κάλυψη των αναγκών 

όλων των μελών ισότιμα και δημιουργεί τις απαραίτητες συνθήκες και την διασφάλιση 

ότι όλοι οι εργαζόμενοι θα έχουν ίσα δικαιώματα ως προς τις αμοιβές και τους όρους 

στην εργασία με σταθερή και πλήρη απασχόληση. Με αυτό τον στόχο, συνεχίζουμε το 

διάλογο που η κατάληξη του θα κρίνει τόσο την εργασιακή ειρήνη για την ομαλή 

λειτουργία του λιμανιού όσο και την αξιοπρέπεια των μελών μας για να ζήσουν τις 

οικογένειες τους.   

Καλούμε τα μέλη μας να συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία και στη 

συγκέντρωση των συνδικάτων ενωτικά και αγωνιστικά για να ενώσουμε τη φωνή μας με 

όλους τους εργαζόμενους.  

    

ΟΛΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ 
στη γενική απεργία της Τετάρτης 30 Μαΐου και 

στη συγκέντρωση των συνδικάτων στην Πλ. Κλαυθμώνος στις 11πμ. 
 

ΟΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 


