
Η
φετινή Πρωτομαγιά στον Πειραιά είναι η στιγμή
που όλοι οι εργαζόμενοι θα ενώσουμε τη φωνή και
τη διεκδίκησή μας για να μην επιτρέψουμε να συ-

νεχιστεί η  ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ, για να πάρουμε πίσω
όλες τις επιθέσεις των προηγούμενων μνημονιακών κυ-
βερνήσεων και να μην αφήσουμε να συνεχίζονται τα μνη-
μόνια. Οι υπαναχωρήσεις της κυβέρνησης και οι χιλιάδες
"γκρίζες ζώνες", είναι η επιβεβαίωση ότι η φετινή πανερ-
γατική απεργία για την Πρωτομαγιά μπορεί και πρέπει να
γίνει η αφετηρία για να ξαναβγούμε δυναμικά στο δρόμο.  

Οι δηλώσεις του Δραγασάκη για ολοκλήρωση πώλη-
σης του 67% του πλειοψηφικού πακέτου του ΟΛΠ στην
Cosco μέσα στις επόμενες εβδομάδες, προκάλεσαν οργή
και αγανάκτηση σε όλους τους εργαζόμενους. Την ίδια
στιγμή, η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτε για  να διεκδικήσει
τα σχεδόν 30 εκατομμύρια ευρώ απο την  Cosco που κέρ-
δισε η πολυεθνική απο φοροαπαλλαγές τα προηγούμενα
χρόνια. Είναι φανερό ότι για την κυβέρνηση, η συνέχιση
της ιδιωτικοποίησης του ΟΛΠ είναι κεντρική απόφαση και
δεν έχει να κάνει με το τί λένε ανα καιρούς διάφοροι
υπουργοί και βουλευτές για να «χρυσώσουν το χάπι».

Αυτη η εξέλιξη είναι πρόκληση για τους εργαζόμενους
στο λιμάνι που εδώ και μια δεκαετία δίνουν μάχη απέναντι
σε όλες τις κυβερνήσεις, για να μην πουληθεί το λιμάνι.
Είναι πρόκληση για τους εργαζόμενους της Cosco που
πρίν μερικούς μήνες έκαναν άγρια απεργία για να φτιά-
ξουν σωματείο απέναντι στο κάτεργο που έχει στηθεί απο
τα ιδωτικά συμφέροντα στο λιμάνι. Είναι πρόκληση για
όλους τους εργαζόμενους, που σταθήκαμε στο πλευρό
των λιμενεργατών τα προηγούμενα χρόνια ενάντια στο
ξεπούλημα του λιμανιού.

Μπορούμε να τους σταματήσουμε. Ηδη όλα τα Συνδι-
κάτα του Λιμανιού έχουν βγάλει ανακοινώσεις κατεγγε-
λίας της απόφασης της κυβέρνησης και δηλώνουν έτοι-
μοι για απεργιακές κινητοποιήσεις διαρκείας αν προχω-
ρήσει η ιδιωτικοποίηση. Γι’ αυτό η επιτυχία της Πρωτομα-
γιάς στον Πειραιά έχει μεγάλη σημασία. Θα στείλει το
μήνυμα στην κυβέρνηση να μην τολμήσει να προχωρήσει
στο ξεπούλημα του ΟΛΠ. Θα δώσει δύναμη και αυτοπε-
ποίθηση στους εργάτες του λιμανιού ότι όλη η εργατική

τάξη του Πειραιά είναι στο πλευρό τους στους αγώνες
που θα ξεκινήσουν για να αναγκάσουμε την κυβέρνηση
να κάνει πίσω. 

Οι δανειστές εκβιάζουν για να «προσφέρουν» χρηματο-
δότηση και η κυβέρνηση συμβιβάζεται. Τα παλιά μνημό-
νια συνεχίζουν να εφαρμόζονται καθημερινά και όλες οι
υπαναχωρήσεις στο όνομα της «ρευστότητας» οδηγούν
σε νέο μνημόνια μια που οι «θεσμοί» μιλάνε για χρηματο-
δοτικό κενό την επόμενη διετία ύψους 15 δις. Η λίστα Βα-
ρουφάκη αποτυπώνει όλους τους συμβιβασμούς με τους
δανειστές. Οι ιδιωτικοποιήσεις που είναι σε εξέλιξη, σε
ΟΛΠ, ΟΣΕ, αεροδρόμια θα ολοκληρωθούν και θα γίνουν
και άλλες. Οι περικοπές συνεχίζονται, οι προσλήψεις που
είναι αναγκαίες για να μην καταρρεύσουν τα νοσοκομεία
και τα σχολεία θα γίνουν με βάση τον σχεδιασμό του Σα-
μαρά και όχι με βάση τις ανάγκες μας. Οι αυξήσεις στους
μισθούς και τις συντάξεις, μεταφέρονται για το μέλλον.

Ντόπια και ευρωπαϊκά αφεντικά, δίνουν μάχη για να
μην κερδίσουμε τίποτε απο όλα όσα παλεύαμε, για να μην
αλλάξει τίποτε. Θα χρειαστεί η σύγκρουση με όλους αυ-
τούς που θέλουν να συνεχίσουμε να πληρώνουμε το χρε-
ός που αυτοί δημιούργησαν, σε βάρος της υλοποίησης
των δικών μας αναγκών. Θα χρειαστεί το εργατικό κίνημα
παλεύοντας για αυξήσεις, προσλήψεις Παιδεία και Υγεία,
να επιβάλει «μονομερείς ενέργειες» όπως τη διαγραφή
του χρέους, την κρατικοποίηση των τραπεζών με εργατι-
κό έλεγχο, για να δούμε ακόμη και τη στοιχειώδη βελτιω-
ση της ζωής μας. 

Ενδιάμεσος απεργιακός σταθμός είναι η διαδήλωση
στις 20 Απρίλη στο Κορυδαλλό την ημέρα που ξεκινάει η
δίκη των δολοφόνων της Χρυσής Αυγής. Ηδη η ΑΔΕΔΥ,
το ΕΚΠ και δεκάδες σωματεία καλούν σε στάση εργασίας
7.30πμ έως 11.30πμ και συμμετοχή στο συλλαλητήριο
στις 20 Απρίλη στις 8πμ στον Κορυδαλλό στο γήπεδο της
Προοδευτικής.

Οργανώνουμε τη συμμετοχή των εργαζόμενων του
Πειραιά την Πρωτομαγιά ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του
ΟΛΠ και τη συνέχιση των μνημονιακών πολιτικών. Καλού-
με σε απεργιακή συγκέντρωση την Παρασκευή 1η Μάη
στις 10πμ στο Πασαλιμάνι και στη συνέχεια σε πορεία.
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