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Η Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Πειραιά σε συνεργασία με κινήσεις
πολιτών, φορείς και συλλογικότητες της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά
πραγματοποιεί στις 25/6/2020 συγκέντρωση στην πλατεία Κοραή στις 7 μ.μ θα
ακολουθήσει πορεία - διαδήλωση προς τα κεντρικά γραφεία της Cosco .
«Η αγωνιστική κινητοποίηση του ΕΚΠ πραγματοποιείται μετά την θετική - επιτυχή έκβαση
που είχε η δικαστική προσφυγή που έκανε μαζί με κατοίκους της πόλης στο ΣτΕ με
αποτέλεσμα την προσωρινή αναστολή των παράνομων βυθοκορήσεων της Cosco στην
Πειραϊκή.

Το αντεργατικό - αντιπεριβαλλοντικό έγκλημα της Cosco που συντελείται σε όλη την
έκταση του λιμανιού με την συγκατάθεση του πολιτικού (κεντρικά και τοπικά) προσωπικού
που υπέγραψε το Master Plan της Cosco δέχθηκε μια πρώτη ήττα.

Η αγωνιστική εμπλοκή και πρωτοβουλία του ΕΚΠ έχει ως στόχο όχι μόνο να αναδείξει τις
συνέπειες που παράγουν για την πόλη, τον λαό και τους εργαζόμενους τα σχέδια
κυβέρνησης - Cosco αλλά και την ανάγκη οργάνωσης κοινής δράσης και συντονισμού όλων
των τοπικών λαϊκών δυνάμεων και κατοίκων που αντιτίθενται στην μετατροπή του λιμανιού
σε εργασιακό γκέτο με υπονομευμένα τα εργατικά δικαιώματα, την μόλυνση του
περιβάλλοντος, την καταστροφή όλης της παράκτιας θαλάσσιας ζώνης και την δραματική
επιδείνωση του συγκοινωνιακού προβλήματος.

Η πάλη του λαού του Πειραιά και των λαϊκών συνοικιών εισέρχεται σε μια νέα φάση που
καθοριστικός παράγοντας για μια θετική εξέλιξη είναι η δική τους αγωνιστική συμμετοχή
στο οργανωμένο μαζικό και συντονισμένο αγώνα για την ματαίωση του σχεδιασμού που
υπάρχει στο Master Plan της Cosco.

Ο αγωνιστικός σχεδιασμός του ΕΚΠ θα έχει συνέχεια, διάρκεια, κλιμάκωση με
πολύμορφους αγώνες.
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Καλούμε τα Σωματεία του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τοπικές κινήσεις,
συλλογικότητες, φορείς και συλλόγους του Πειραιά και των άλλων δήμων να στηρίξουν
μαζικά και αγωνιστικά με την συμμετοχή τους την συγκέντρωση - διαδήλωση του
Ε.Κ.Πειραιά στις 25/6/2020.

Δίνουμε όλοι μαζί τον αγώνα κατά του Master Plan της Cosco για ένα δημόσιο λιμάνι στην
υπηρεσία του λαού και των δικών του αναγκών».

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΗ 2020 ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΡΑΗ ΣΤΙΣ 7 Μ.Μ

Η ανακοίνωση της Δημοτικής Κίνησης «Ανταρσία στο Λιμάνι»

Όχι λιμάνι στην Πειραϊκή – Πράσινο στο Παλατάκι – Έξω η Cosco από τον Πειραιά

Εδώ και περίπου δύο μήνες, η COSCO έχει βάλει μπρος το καταστροφικό, για τον
περιβάλλον και τις ζωές μας, σχέδιο της επέκτασης του λιμανιού στην Πειραϊκή για 6
επιπλέον θέσεις κρουαζιέρας.

Τα έργα ξεκίνησαν παράνομα, χωρίς την απαιτούμενη θεωρητικά μελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων. Η εταιρεία ωστόσο ξέρει ότι έχει στο πλευρό της την κυβέρνηση, την
αντιπολίτευση, την Περιφέρεια και το Δήμο του Πειραιά, οπότε δεν χρειάζεται να σταθεί σε
τετοιες «λεπτομέρειες».

Πριν λίγες μέρες, κάτω από την πίεση των κατοίκων της Πειραϊκής και των αντιδράσεων
που ξεσήκωσε η κραυγαλέα περιφρόνηση των έτσι κι αλλιώς ελάχιστων θεσμικών
περιορισμών, η COSCO αναγκάστηκε να σταματήσει προσωρινά τα έργα με απόφαση του
ΣτΕ.
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Προηγήθηκε ψήφισμα στον δήμο του Πειραιά, που κατατέθηκε από την Ανταρσία στο
Λιμάνι, για τη διακοπή των παράνομων εργασιών.

Αυτό δεν θα κρατήσει πολύ. Το κράτος υποστηρίζει ανοιχτά, με τον νέο
αντιπεροβαλλοντικό νόμο Χατζηδάκη, μια πρωτόγνωρης έκτασης λεηλασία της φύσης από
τους διάφορους «επενδυτές». Όσο κι αν μοιάζει οξύμωρο σε μια πόλη από μπετόν όπως
είναι ο Πειραιάς, ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα θα συντελεστούν εδώ. Η COSCO
απειλεί να μετατρέψει όλους του δήμους γύρω από το λιμάνι, σε μια υποβαθμισμένη
ενδοχώρα των επιχειρήσεών της, σε μια «ειδική οικονομική ζώνη» άγριας εκμετάλλευσης.

Ο μόνος δρόμος ματαίωσης των καταστροφικών σχεδίων τους είναι η κοινή δράση των
κατοίκων και των εργαζόμενων στον Πειραιά. Όπως από καιρό έχει προτείνει η «Ανταρσία
στο Λιμάνι», θα χρειαστεί ένα ενωτικό κίνημα από τα κάτω, που θα συνενώσει τις
αντιστάσεις των κατοίκων και των εργαζόμενων σε όλους τους δήμους και τις γειτονιές του
Πειραιά. Η πρωτοβουλία που πήρε το Εργατικό Κέντρο Πειραιά για κεντρική κινητοποίηση
ενάντια στην COSCO είναι μιια καλή αρχή προς αυτή την κατέυθυνση.

ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ COSCO ΤΗΝ
ΠΕΜΠΤΗ 25-6 ΣΤΙΣ 7 ΜΜ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΡΑΗ

3/3

