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   Πειραιάς, 21-2-2011 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 

 

Η Ένωση Λιμενεργατών και ο Σύνδεσμος Εποπτών-Αρχ/των 

συμμετέχουμε μαζικά στην γενική απεργία την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 

καθώς και στη συγκέντρωση στο Πεδίο του Άρεως στις 11:00 που 

αποφασίστηκε από την ΓΣΕΕ, την ΑΔΕΔΥ τα εργατικά κέντρα και τις 

ομοσπονδίες.  

Ενώ συνεχίζεται η επίθεση στους εργαζόμενους της χώρας, τα 

συνδικάτα στέκονται απέναντι στις κυβερνητικές αποφάσεις για την 

ισοπέδωση δικαιωμάτων και κατακτήσεων των τελευταίων χρόνων. 

Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες όλοι μας, στην προσπάθεια της κυβέρνησης 

και της τρόικας να απορυθμίσουν ότι έχει μείνει όρθιο από τα μνημόνια και 

τους αντεργατικούς νόμους της τελευταίας χρονιάς. Αυτή η καταστροφική 

πολιτική είναι που οδήγησε σε δραματική μείωση των μισθών, στις μεγάλες 

ανατροπές στο ασφαλιστικό σύστημα, στο ξεχαρβάλωμα των συλλογικών 

συμβάσεων, στην κατάργηση κοινωνικών παροχών και δικαιωμάτων και 

τελικά στη σχεδιαζόμενη απαξίωση του συνδικαλιστικού κινήματος και κάθε 

συλλογικής εκπροσώπησης. Είναι πια ξεκάθαρο ότι πρόκειται για την πιο 

επιθετική πολιτική του Κεφαλαίου και των συμμάχων του που γνώρισε μέχρι 

σήμερα η χώρα προκειμένου να καταληστεύσουν τον δημόσιο πλούτο.  

Την ίδια στιγμή, βλέπουμε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει με δις 

ευρώ το ιδιωτικό τραπεζικό σύστημα με πρόσχημα την ενίσχυση της 

ρευστότητας της αγοράς αλλά χωρίς να καταλήγει ρευστό στην αγορά. 

Προστατεύει τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα όπως τις εταιρείες είσπραξης 

διοδίων και τις ιδιωτικές κατασκευαστικές εταιρείες και παράλληλα προσπαθεί 

να ποινικοποιήσει κάθε φωνή που καταγγέλλει και αντιδρά στην 

καταλήστευση του δημόσιου πλούτου. Αυτή η ίδια κυβέρνηση προωθεί την 



ιδιωτικοποίηση κοινωνικών αγαθών όπως η δημόσια υγεία, η παιδεία και τα 

μέσα μαζικής μεταφοράς. 

Στην ολομέτωπη αυτή επίθεση ενάντια στην ελληνική κοινωνία, στον 

εργαζόμενο, στον άνεργο, στο συνταξιούχο, στην οικογένεια συντονιζόμαστε 

σε κοινό αγώνα με τα συνδικάτα, τα σωματεία και τα εργατικά κέντρα με 

στόχο να αποκρούσουμε και να ακυρώσουμε κάθε πολιτική επιλογή που μας 

πλήττει και μας εξαθλιώνει. 

Πέρα όμως από τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με όλους 

τους εργαζόμενους της χώρας, εμείς οι λιμενεργάτες του Πειραιά βιώνουμε 

ήδη τα αποτελέσματα της νεοφιλελεύθερης πολιτικής της προηγούμενης 

κυβέρνησης που οδήγησε στα γνωστά προβλήματα στον ΟΛΠ. 

 Γνωρίζουμε πολύ καλά που οδηγούν επιλογές όπως η αποικιοκρατική 

παραχώρηση του Προβλήτα ΙΙ στην κινέζικη COSCO και αντίστοιχα που 

πρόκειται να οδηγήσουν τα σχέδια της κυβέρνησης για εκποίηση των 

εναπομεινάντων ΔΕΚΟ και εταιρειών υπό δημόσιο έλεγχο.  Αυτά τα σχέδια 

οδηγούν μόνο στην αφαίμαξη του δημόσιου πλούτου και στην κοινωνική 

αποδιοργάνωση. 

Διεκδικούμε την ανατροπή του απαράδεκτου εργασιακού καθεστώτος 

με το οποίο λειτουργεί η COSCO-ΣΕΠ στον Προβλήτα ΙΙ. Αγωνιζόμαστε για 

να διασφαλιστούν τα στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα, η συνδικαλιστική 

ελευθερία και οι συλλογικές συμβάσεις για το προσωπικό που εργάζεται στην 

COSCO-ΣΕΠ παρά τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς. Αγωνιζόμαστε για να 

ανατρέψουμε τους νόμους που περικόπτουν τους μισθούς και τις συντάξεις, για 

να ακυρώσουμε τις σχεδιαζόμενες αλλαγές στα βαρέα και ανθυγιεινά.  

Η Γενική Απεργία στις 23 Φεβρουαρίου αποτελεί σταθμό στον αγώνα 

για την ανατροπή αυτών των πολιτικών και των νέων κυβερνητικών 

σχεδιασμών. Είναι ευθύνη και χρέος των συνδικάτων αλλά και του καθενός 

από εμάς ξεχωριστά να κάνει δική του υπόθεση αυτή την απεργία για να μην 

γυρίσουμε στον εργασιακό μεσαίωνα στον οποίο μας οδηγούν τα Μνημόνια, η 

Τρόϊκα και η κυβερνητική πολιτική. 

 

ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 


