
NIKH ζηνλ Αγώλα ηωλ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΣΩΝ ηεο COSCO 
ΜΕ ΚΛΙΜΑΚΩΗ θαη ΤΝΣΟΝΙΜΟ 

ΟΛΟΙ ΣΗΝ ΤΝΕΥΙΗ ηεο ΑΠΕΡΓΙΑ ζηηο 6 ΙΟΤΝΗ 
 

 Οη Ληκελεξγάηεο ζηηο πξνβιήηεο ΙΙ θαη ΙΙΙ, κπνξνύλ λα ληθήζνπλ θαη λα θεξδίζνπλ ηα δίθαηα 
αηηήκαηα ηνπο, γηαηί έρνπλ ηελ δύλακε λα γνλαηίζνπλ ην πνιπεζληθό γίγαληα πνπ ιέγεηαη Cosco.   
 Γηα ηξείο κέξεο ην 7ν κεγαιύηεξν ιηκάλη ηεο κεζνγείνπ παξέκεηλε θιεηζηό από ηελ απεξγία ησλ 
ιηκελεξγαηώλ ζηηο πξνβιήηεο ΙΙ θαη ΙΙΙ. Με θαζεκεξηλέο γεληθέο Σπλειεύζεηο, πνπ απνθάζηδαλ νη ίδηνη νη 
εξγαδόκελνη, κε καδηθή πεξηθξνύξεζε ζηηο πύιεο, θαη κε ηελ αιιειεγγύε ρηιηάδσλ, νη εξγαδόκελνη ζην 
Ληκάλη ηξνκνθξάηεζαλ ηε δηνίθεζε ηεο Cosco, ηνπο εξγνιάβνπο θαη ηελ θπβέξλεζε.  Η δηεθδίθεζε γηα ηελ 
ππνγξαθή ζπιινγηθήο ζύκβαζεο, έληαμε όισλ ζηα Βαξέα, ε κόληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά, θαη ε 
εμαζθάιηζε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ έλσζε όινπο ηνπ Ληκελεξγάηεο γύξσ από ην ζσκαηείν (ΔΝΔΓΔΠ) θαη 
ηαξαθνύλεζε ηα αθεληηθά. 
 Παληθόβιεηε ε εξγνδνζία, αθνύ  δελ θαηάθεξε λα ζηήζεη απεξγνζπαζηηθό κεραληζκό θαη λα βάιεη 
απεξγνζπάζηεο κέζα ζην ιηκάλη γηα λα δνπιέςνπλ, ρξεζηκνπνίεζε ηα δηθαζηήξηα ζαλ ηειεπηαίν 
απνθνύκπη ηεο. Έβγαιαλ παξάλνκε ηελ απεξγία ηνπ ζσκαηείνπ, ζηε ζπλέρεηα έβγαιαλ παξάλνκε ηελ 
απεξγία ηνπ Δξγαηηθνύ Κέληξνπ Πεηξαηά θαη κνλάρα έηζη θαηάθεξαλ λα αλαζηείινπλ ηελ απεξγία γηα ιίγεο 
κέξεο. Όκωο ε απόθαζε ηωλ εξγαηώλ είλαη ζπλέρηζε ηνπ αγώλα κε λέα απεξγία πνπ ζα μεθηλήζεη 
ηελ Σεηάξηε 6 Ινύλε, κε καδηθή πεξηθξνύξεζε ζηελ πύιε.  
 Γηαηί θαλέλα από ηα αηηήκαηα ηεο απεξγίαο δελ έρεη ιπζεί θαη γηαηί ε εξγνδνζία παξαπέκπεη 
ηελ όπνηα ζπδήηεζε ζηα ηέιε ηνπ Ινύλε. Είλαη θαλεξό πωο νη εξγνδόηεο ζέινπλ λα ξνθαλίζνπλ ηνλ 
ρξόλν γηα λα «μεζπκάλεη» όιε ε νξγή πνπ είλαη ζπζζσξεπκέλε ζηνπο Ληκελεξγάηεο. Υπνζρέζεηο έρνπλ 
δώζεη πνιιέο ζην παξειζόλ, από ηελ πξώηε κέξα πνπ θηηάρηεθε ην ζσκαηείν ην θαινθαίξη ηνπ 2014 κέρξη 
ζήκεξα,  αιιά ε εξγνδνζία δελ έρεη θάλεη νύηε έλα βήκα γηα λα ιπζνύλ ηα πξνβιήκαηα.  
 Γη’ απηό θαη ε ζπλέρηζε ηεο απεξγίαο ζηηο 6 Ινύλε ρξεηάδεηαη λα γίλεη αθόκε πην δπλαηή. Να 
βξεζνύκε όινη δίπια ζην ζσκαηείν, εληζρύνληαο ην, δπλακώλνληαο ην, θαη πεξηθξνπξώληαο αθόκε πην 
καδηθά ηελ απεξγία. Τν καρεηηθό θνκκάηη ησλ Ληκελεξγαηώλ ρξεηάδεηαη λα πάξεη επάλσ ηνπ ηελ 
πξνζπάζεηα λα ηξαβήμεη ζηνλ αγώλα, όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο. Να επηκείλεη όηη ν αγώλαο ζα θιηκαθσζεί 
θαη δελ ζα αθήζνπκε ηελ εξγνδνζία κε ηεξηίπηα θαη θαζπζηεξήζεηο, λα μεθνπζθώζεη ηελ νξγή θαη ηελ 
αγαλάθηεζε ησλ ζπλαδέιθσλ. 
 Να ζπλερίζνπκε κε ηα εθαηνληάδεο ςεθίζκαηα αιιειεγγύεο πνπ έδσζαλ δύλακε ζηνπο απεξγνύο. 
Από θάζε ζσκαηείν θαη ρώξν δνπιεηάο, νκάδεο εξγαδόκελσλ λα θαηεβαίλνπλ ζην Ληκάλη γηα λα δείμνπλ 
έκπξαθηα ζηνπο ιηκελεξγάηεο.  
 Πάλσ απ’ όια λα απιώζνπκε ηελ απεξγία παληνύ, λα θάλνπκε θάζε ρώξν δνπιεηάο θέληξν 
ζύγθξνπζεο κε ηα κλεκόληα. Σν Εξγαηηθό Κέληξν Πεηξαηά από ηελ πξώηε ζηηγκή ζηάζεθε ζην πιεπξό 
ηωλ Ληκελεξγαηώλ. Σώξα πνπ ζπλερίδνπλ ηε απεξγία ρξεηάδεηαη λα πξνρωξήζεη άκεζα ζε 
Πακπεηξαηθή απεξγία. Να λεθξώζεη όιε ε πόιε ζην πιεπξό ησλ Ληκελεξγαηώλ ηεο Cosco, γηα λα 
θαηαιάβνπλ όινη όηη ε ζύγθξνπζε αθνξά ρηιηάδεο, όρη κόλν ηνπο 1300 εξγάηεο ζηηο πξνβιήηεο ΙΙ θαη ΙΙΙ.  
 Η απεξγία ηωλ ιηκελεξγαηώλ ηεο Cosco, δείρλεη ηνλ δξόκν γηα όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο. Τν 
αθήγεκα ηεο θπβέξλεζεο όηη βγαίλνπκε από ηα κλεκόληα θαη ζα έξζνπλ «θαιύηεξεο εκέξεο» γηα όινπο καο 
αλ αθήζνπκε ηνπο «επελδπηέο» λα θέξνπλ ηελ αλάπηπμε, γίλεηαη ζξύςαια. Δίλαη κηα κάρε όρη κόλν γηα 
ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ζην Ληκάλη αιιά θαη αγώλαο ελάληηα ζηηο Ιδησηηθνπνηήζεηο θαη ην μεπνύιεκα. Καη γη’ 
απηό ρξεηάδεηαη λα θέξνπκε ζηνλ αγώλα θαη όινπο ηνπο θιάδνπο πνπ ζέιεη λα ηδησηηθνπνηήζεη ε 
θπβέξλεζε.  

 


