
Δεκ ζα δήζμομε ζακ ζθιάβμη!  
Η μόκε ειπηδμθόνα επηιμγή           

βνίζθεηαη ζημοξ ηαληθμύξ αγώκεξ, 
ζηεκ ακαζύκηαλε ημο ενγαηηθμύ    
θηκήμαημξ θαη ηεκ εκίζποζε ηεξ       
ακηηθαπηηαιηζηηθήξ - ακηημμκμ-
πωιηαθήξ πάιεξ ηεξ θμηκωκηθήξ   
ζομμαπίαξ, γηα ηεκ θαηάθηεζε        
ηεξ ενγαηηθήξ ελμοζίαξ, ηεκ      
ηθακμπμίεζε ηωκ ζύγπνμκωκ    

ακαγθώκ ηεξ ενγαηηθήξ ηάλεξ. 

Νοέμβπηρ 2022 

Υπόνορ 48ορ  

Απιθμόρ θύλλος 655  

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ  ΔΝΩΖ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Δ.Ν. 

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ – ΚΑΛΔΜΑ  

πλάδειθνη Μεραληθνί, 
Σελ Σεηάξηε 30 Ννέκβξε πξαγκαηνπνηνχκε ηε 

Β’ Γεληθή πλέιεπζε ηεο ΠΔΜΔΝ γηα ην 2022, κε 
απνινγηζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ δξάζεο, θαζνξί-
δνπκε ην δηεθδηθεηηθφ πιαίζην αηηεκάησλ καο γηα  
ην  2023. 

Καλείο δελ κπνξεί λα κείλεη αδηάθνξνο ζηηο ζπλ-
ζήθεο πνπ δνχκε: 
√ Mε ηελ αθξίβεηα, ηηο ηηκέο ζηελ ελέξγεηα,      
ζηα είδε θαηαλάισζεο θαη ηνλ πιεζσξηζκό λα      
θαιπάδνπλ. 
√ Σηο επηθίλδπλεο εμειίμεηο πνπ δηακνξθώλνληαη 
κε ηνλ ηκπεξηαιηζηηθό πόιεκν ζηελ Οπθξαλία.  
√ Σα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπκε κε ηελ 
θαηάξγεζε ησλ Δ, ηελ ρεηξνηέξεπζε ησλ ζπλ-
ζεθώλ εξγαζίαο, ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηελ δηαξθή ππνβάζκηζε 
ηεο λαπηηθήο εθπαίδεπζεο. 

Απηφ πνπ δνπλ νη Μεραληθνί, ζπλνιηθά νη λαπ-
ηεξγάηεο, νη εξγαδφκελνη, είλαη απνηέιεζκα ηεο   
αληηιατθήο πνιηηηθήο ησλ κέρξη ζήκεξα θπβεξλήζε-
σλ, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 
θεξδνθνξίαο ησλ εθνπιηζηψλ, ησλ ηξαπεδηηψλ, 
ησλ βηνκεράλσλ.    

Οη αγσληζηηθέο θηλεηνπνηήζεηο ησλ εξγαδνκέ-
λσλ πνπ πιεζαίλνπλ ζε φιν ηνλ θφζκν θαη ηδηαίηεξα 
ζε Δπξώπε θαη ΖΠΑ, θαηαγξάθνπλ ηηο δπζβάζηα-
ρηεο ζπλέπεηεο ηεο θαπηηαιηζηηθήο βαξβαξφηεηαο. 
Αληίζηνηρεο εζηίεο αληίζηαζεο δπλακψλνπλ θαη ζηε 
ρψξα καο κε ζσκαηεία, εξγαδφκελνπο, θνηηεηηθνχο 
ζπιιφγνπο, λα αληηζηέθνληαη ζηε βία θαη ηελ θαηά-
ζηνιή, λα αγσλίδνληαη γηα δσή θαη δνπιεηά κε     
δηθαηψκαηα. 

Κακία αλνρή, θακία αλακνλή 
Οξγάλσζε θη αγώλαο ε κόλε επηινγή 

  Δίλαη επζχλε φισλ καο αλεμάξηεηα αλ είκαζηε 
ζηα πξψηα βήκαηα ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Μεραλη-
θνχ σο ζπνπδαζηέο ή ζθεθηφκαζηε λα ηα θαηαζέ-
ζνπκε γηα ζχληαμε, λα δπλακώζνπκε ηε ζπκκεην-
ρή ζηε δσή θαη ηε δξάζε ηνπ ζσκαηείνπ καο, ην 
κνλαδηθφ θάξν ζε θάζε πξφβιεκα ηνπ Μεραληθνχ, 
ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ζηνλ θφζκν θαη αλ βξεζεί. 

πλερίδνπκε κε πνιύηηκε παξαθαηαζήθε ηηο 
καρεηηθέο – καδηθέο απεξγίεο 25 Οθηώβξε θαη 9 
Ννέκβξε. Γελ θάλνπκε βήκα πίζσ ζηνλ αγώλα, 
γηα δνπιεηά κε Δ θαη νπζηαζηηθέο απμήζεηο ζηνπο 
κηζζνχο, νξγαληθέο ζπλζέζεηο κε βάζε ηηο πξαγκαηη-
θέο αλάγθεο, ζπλζήθεο εξγαζίαο, πνπ δελ ζα βάδνπλ 
ζε θίλδπλν ηε δσή καο, ελάληηα ζηε θνξνιεζηεία, 
ζηελ ππνλφκεπζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 
πγείαο, ζηελ ππνβάζκηζε ηεο λαπηηθήο εθπαίδεπζεο. 

ΚΑΛΔΜΑ ΣΖ ΚΔ ΣΟΤ ΚΚΔ 

Γηα ηελ Οηθνλνκηθή Δμόξκεζε  

Ννέκβξε - Γεθέκβξε 2022 

ΠΑΝΕΡΓΑΣΙΚΗ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΙ 9 ΝΟΕΜΒΡΗ  

 

 ε ζπλαγεξκό θαη καδηθή ζπκκε-
ηνρή ζηηο απεξγηαθέο θηλεην-

πνηήζεηο ελάληηα ζην λνκνζρέδην ηεο 
θπβέξλεζεο γηα ηε δεπηεξνβάζκηα πεξί-
ζαιςε πνπ ζαξψλεη, φ,ηη έρεη απνκείλεη  
απφ ην δηθαίσκα ηνπ ιανχ καο ζηε δσ-
ξεάλ πγεία, θαιεί ε Οκνζπνλδία Δλώ-
ζεσλ Ννζνθνκεηαθώλ Γηαηξώλ Διιά-
δαο (ΟΔΝΓΔ). Πξνρσξά ζε πνιχκνξ-
θεο απεξγηαθέο αγσληζηηθέο θηλεηνπνηή-
ζεηο ζε φιε ηε ρψξα θη ελψ ζην πιεπξφ 
ηνπο έρνπλ ήδε ηαρζεί Οκνζπνλδίεο, 
Δξγαηηθά Κέληξα, ζσκαηεία ζε Αζήλα 
θαη  Θεζζαινλίθε. πγθεθξηκέλα:  

 Γεπηέξα 28/11 κέξα αθξφαζεο ησλ θν-
ξέσλ ζηε Δπηηξνπή Κνηλσληθψλ Τπν-
ζέζεσλ ηεο Βνπιήο: 24σξε παλαηηηθή   
απεξγία θαη ζπγθέληξσζε ζηηο 12:30 κ.κ 
ζηε Βνπιή. ηελ πεξηθέξεηα, απεξγηαθέο 
θηλεηνπνηήζεηο ζχκθσλα κε ηηο απνθά-
ζεηο ησλ Δλψζεσλ. 

 Σξίηε 29/11: 24σξε παλαηηηθή απεξγία 
θαη ζπγθέληξσζε ζην Τπνπξγείν Τγείαο. 

 Πέκπηε 1/12 κέξα θαηάζεζεο ηνπ λνκν-
ζρεδίνπ ζηελ Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο: 
24σξε παλειιαδηθή απεξγία ηεο        
ΟΔΝΓΔ. ηελ Αζήλα ζπγθέληξσζε ζηε 
1:00 κ.κ. ζηε Βνπιή. 

Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο που στέλνει 

τους ασθενείς στα κοράκια της ιδιωτικής υγείας 

Υ ηιηάδεο απεξγνί από ηνλ ηδησηηθό θαη 
δεκόζην ηνκέα, απηναπαζρνινύκελνη 

θαη κηθξνί επαγγεικαηίεο, θνηηεηέο θαη     
ζπληαμηνύρνη θαηέθιπζαλ ηνπο δξόκνπο    
ζε Αζήλα, Πεηξαηά, Θεζζαινλίθε, Πάηξα,   
ζε πάλσ από 75 πόιεηο ζε όιε ηε ρώξα   
ηελ Σεηάξηε 9 Ννέκβξε, ζε πνιιέο από     
ηηο νπνίεο θαηαγξάθεθαλ νη πην καδηθέο  
θηλεηνπνηήζεηο ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ  

Έλα ηεξάζηην απεξγηαθό πνηάκη ήηαλ ε 
δηαδήισζε ηνπ ΠΑΜΔ θαη ησλ ζσκαηείσλ 
ζην θέληξν ηεο Αζήλαο. ηνλ Πεηξαηά ε   
απεξγία «λέθξσζε» γηα κηα αθόκα θνξά ην 
ιηκάλη, ηε Ναππεγνεπηζθεπαζηηθή Εώλε, ηηο 
πξνβιήηεο ηεο COSCO θαη άιινπο κεγά-
ινπο ρώξνπο δνπιεηάο θαη νδήγεζε ζε κηα 
κεγάιε ζπγθέληξσζε θαη πνξεία ζηνπο 
δξόκνπο ηεο πόιεο.  

Σις μαζικές και επιτυχημένες                

απεργιακές συγκεντρώσεις                    

χαιρετίζει το ΠΑΜΕ. 

«Ζ ζπγθινληζηηθή ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέ-
λσλ δείρλεη ην δξφκν ηεο ζχγθξνπζεο κε ηνπο 
επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο θαη ηελ θπβέξλεζε, 
ζηνλ δηεθδηθεηηθφ αγψλα γηα απμήζεηο ζηνπο 
κηζζνχο, γηα θηελφ ξεχκα θαη ηξφθηκα»,      
ζεκεηψλεη ε ΔΓ ηνπ ΠΑΜΔ θαη πξνζζέηεη: 

«ήκεξα ε νξγή θαη ε αγαλάθηεζε πνπ φινο 
ν εξγαδφκελνο ιαφο ληψζεη έγηλε δπλακηθή,  
καδηθή ζπκκεηνρή ζηνλ αγψλα, ζπκκεηνρή 
ζηελ απεξγία. Οη εηθφλεο κε ην εξγαηηθφ πνηάκη 
λα θαηαθιχδεη θάζε δξφκν ηνπ θέληξνπ ηεο  
Αζήλαο δελ κπνξεί λα θξπθηεί. 

Με ηηο καδηθέο απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο   
νη ρηιηάδεο εξγαδφκελνη έζηεηιαλ μεθάζαξν   
κήλπκα ζε θξάηνο θαη εξγνδνζία φηη δελ ζα  
πεηλάζνπλ, δελ ζα θξπψζνπλ, δελ ζα κπνπλ 
ζην ζηφραζηξν νη εξγαηηθέο - ιατθέο νηθνγέλεηεο 
γηα ηα θέξδε ησλ ιίγσλ. 

Απαηηνύκε ΣΩΡΑ λα απμεζνύλ νη κηζζνί 
καο, λα ππνγξαθνύλ πιινγηθέο πκβάζεηο 
Δξγαζίαο, λα θαηαξγεζεί ν ΦΠΑ ζηα είδε 
πιαηηάο ιατθήο θαηαλάισζεο, όινη νη  
θόξνη ζην ξεύκα θαη ζην θπζηθό αέξην, λα 
ππάξμεη γελλαία κείσζε θαη πιαθόλ ζηηο 
ηηκέο ηνπο. 

Με ηε καδηθή ζπκκεηνρή ζηελ απεξγία απφ 
εθαηνληάδεο εξγαζηαθνχο ρψξνπο δφζεθε  
απάληεζε ζε φινπο απηνχο πνπ θάλνπλ ηε 
δσή καο θφιαζε γηα λα ζεζαπξίδνπλ κηα   
ρνχθηα παξάζηηα θαη ζηε βαξβαξφηεηα πνπ 
καο θαηαδηθάδνπλ. 

ε απηήλ ηελ θαηάζηαζε νη εξγαδφκελνη, ηα 
ζπλδηθάηα, κπαίλνπλ ζηελ πξψηε γξακκή ηνπ 
αγψλα, κε ηελ αηζηνδνμία πνπ πεγάδεη απφ ην 
δίθην ησλ δηεθδηθήζεσλ, απφ ηε δσή καο πνπ 
δελ κπνξεί λα εγθισβηζηεί ζηα ςίρνπια, ηα 
vouchers θαη ηα pass. Πεγάδεη απφ ηε δχλακε 
ησλ ζπιινγηθψλ καο δηαδηθαζηψλ πνπ κπν-
ξνχλ λα αθπξψζνπλ ζηελ πξάμε ηνπο αληεξ-
γαηηθνχο λφκνπο, λα ξίμνπλ ζηα ζθνππίδηα ηνλ 
λφκν - έθηξσκα ηνπ Υαηδεδάθε, λα ζπάζνπλ 
ηελ ηξνκνθξαηία, ηελ θαηαζηνιή, ην θαθέισκα 
θαη ηα εκπφδηα πνπ βάδνπλ νη επηρεηξεκαηηθνί 
φκηινη θαη θπβεξλήζεηο ηνπο. 

Ζ απεξγία είλαη κήλπκα θιηκάθσζεο ηνπ 
αγψλα. Μήλπκα μεζεθσκνχ ζε θάζε ρψξν 
δνπιεηάο, ζε θάζε θιάδν, ζε θάζε πεξηνρή. 
Σψξα είλαη αλάγθε ν εξγαδφκελνο ιαφο λα 
βγεη πξσηαγσληζηήο ζην πξνζθήλην γηα δσή 
θαη δνπιεηά κε δηθαηψκαηα. 

Παίξλνπκε ηελ θαηάζηαζε ζηα ρέξηα καο! 
Όινη ζηα ζπλδηθάηα - Όινη ζηνλ αγώλα!». 

ΟΜΟΠΟΝΔΙΕ - ΨΜΑΣΕΙΑ 

Διοργανώνουν μεγάλο συλλαλητήριο 

στις 17 Δεκέμβρη για αυξήσεις στους 

μισθούς και ενάντια σε ακρίβεια και 

πλειστηριασμούς 

ε αγσληζηηθφ μεζεθσκφ ζε θάζε ρψξν 
δνπιεηάο, ζε θάζε θιάδν, ζε θάζε γεηηνληά 
γηα απμήζεηο ζηνπο κηζζνχο, ελάληηα ζηελ 
αθξίβεηα θαη ηνπο πιεηζηεξηαζκνχο, θαινχλ 
Οκνζπνλδίεο θαη εξγαηηθά ζσκαηεία  - 
αλάκεζά ηνπο θαη ηα λαπηεξγαηηθά ζσκαηεία 
ΠΔΜΔΝ, ΣΔΦΔΝΩΝ, ΠΔΔΜΑΓΔΝ, ΠΔΠΡΝ 
- κε αξρή ην ζπιιαιεηήξην πνπ εμήγγεηιαλ 
γηα ηηο 17 Γεθέκβξε, ζηηο 12:30 κ.κ. ζην  
ύληαγκα.  

Παξάιιεια δηνξγαλψλνπλ ζύζθεςε ζηηο 
12 Γεθέκβξε γηα ην ζπληνληζκφ ηεο δξάζεο 
θαη ηελ αγσληζηηθή θιηκάθσζε ην επφκελν 
δηάζηεκα θαη θαινχλ ηα ζπιινγηθά φξγαλα 
ησλ ζπλδηθάησλ λα βάινπλ κπξνζηά ηηο κερα-
λέο ηνπ αγψλα, κε ζπλεδξηάζεηο ησλ Γ, κε 
γεληθέο ζπλειεχζεηο, κε πνιχκνξθε δξάζε θαη 
πξσηνβνπιίεο γηα λα θηάζνπλ ζε θάζε εξγα-
δφκελν, ζε θάζε γξαθείν, εξγνζηάζην, γηαπί, 
θαξάβη, ζηηο γεηηνληέο, παληνχ. γηα λα ηεζνχλ 
ζην πξνζθήλην νη δηθέο καο αλάγθεο. 

«Ζ  Κεληξηθή Δπηηξνπή 
ηνπ ΚΚΔ θαιεί ηα 

κέιε ηνπ Κφκκαηνο θαη ηεο 
ΚΝΔ, ηνπο νπαδνχο, ηνπο θίινπο 
θαη ζπκπνξεπφκελνπο κε ην Κφκ-
κα, λα δψζνπκε καδί ηε κάρε γηα 
ηελ επηηπρία ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δμφξκεζεο Ννέκβξε - Γεθέκβξε 
2022», θαη κεηαμχ άιισλ πξν-
ζζέηεη: 

«Σνπο θαινχκε λα θάλνπλ ην 
βήκα. Να δπλακψζνπλ ην ΚΚΔ 
παληνχ, εληζρχνληαο θαη νηθνλν-
κηθά ηελ θαζεκεξηλή ηνπ δξάζε, 
ηε κεγάιε πξνζπάζεηα λα αληε-
πηηεζνχκε καδί ζηε «βαξπ-
ρεηκσληά», πνπ καο εηνηκάδνπλ 
νη θπβεξλήζεηο θαη ε ΔΔ, γηα λα 
θξαηήζνπλ ην θεθάιαην ζηε 
«δεζηαζηά» ηνπ. 

ΝΑ ΦΑΝΔΗ Ζ ΓΤΝΑΜΖ               

ΣΟΤ ΛΑΟΤ 

Ζ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ 
ΚΚΔ είλαη ζπκβνιή ζηε ιατθή 
πάιε, γηα λα πιεζχλνπλ νη εζηίεο 
αγψλα ζε φιε ηελ Διιάδα, ζε 
έλα παλειιαδηθφ «πνηάκη» εξγα-
ηηθήο - ιατθήο αληεπίζεζεο, πνπ 
δελ ζα εγθισβίδεηαη ζηηο «ζπκ-
πιεγάδεο» ησλ αληηιατθψλ θπ-
βεξλήζεσλ, αιιά ζα αλνίμεη ηνλ 
δξφκν ηεο αλαηξνπήο.  

Ζ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ 
ΚΚΔ γίλεηαη «φπιν» ηνπ ιανχ, 
γηα λα δψζνπκε κε επηηπρία φιεο 
ηηο κάρεο, λα αιιάμνπλ νη ζπζρε-
ηηζκνί παληνχ, απφ ηα ζσκαηεία 
θαη ηνπο ζπιιφγνπο έσο ηηο βνπ-
ιεπηηθέο θαη δεκνηηθέο - πεξηθε-
ξεηαθέο εθινγέο. 

Γηα λα αληηκεησπίζνπκε ληθε-
θφξα ηελ θαηαζηνιή, ηηο παξα-
θνινπζήζεηο, ηε ρεηξαγψγεζε. 
Να κελ πεξάζνπλ ε παξαράξαμε 
ηεο Ηζηνξίαο, ν αληηθνκκνπλη-
ζκφο, νη αληηδξαζηηθέο θαη αληηε-
πηζηεκνληθέο ηδέεο θαη ζεσξίεο. 
Να κελ ηνικήζνπλ λα μεκπηί-
ζνπλ πνπζελά νη λαδί-θαζίζηεο 

κε ηηο απάλζξσπεο ζέζεηο θαη                             
νξγαλψζεηο ηνπο. Να αληηπαιέ-
ςνπκε ηε ζάπηα ηδενινγία, ηα 
ζάπηα πξφηππα θαη ζεσξίεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο. 

ΓΤΝΑΣΟ ΚΚΔ ΠΑΝΣΟΤ 

Γηα λα θσηίζεη «ην κεγάιν, ην 
σξαίν θαη ην ζπγθινληζηηθφ» ην 
λνπ θαη ηελ θαξδηά καο. Ο νζη-
αιηζκόο. Ζ κφλε απάληεζε ηνλ 
21ν αηψλα.  

Ζ ελίζρπζε ηνπ ΚΚΔ είλαη 
«νμπγφλν» γηα ηε δηεζληζηηθή 
δξάζε ηνπ Κφκκαηνο, γηα λα 
δπλακψζνπλ ε αιιειεγγχε θαη 
θνηλή πάιε ησλ ιαψλ απέλαληη 
ζηνλ ηκπεξηαιηζκφ θαη ηνλ πφιε-
κν, ηα ειπηδνθφξα κελχκαηα 
πνπ ζηέιλνπλ εξγαηηθνί αγψλεο 
απφ ηελ Δπξψπε θαη φιν ηνλ 
θφζκν. 

Με ηηο πξνζθνξέο, ηα «θφθ-
θηλα κεξνθάκαηα», κε ηελ πια-
ηηά νηθνλνκηθή εμφξκεζε θαη 
ζπδήηεζε, ηελ επγελή άκηιια ζα 
δψζνπκε μαλά απάληεζε ζηελ 
επίζεζε πνπ εμαπνιχεη ην ζχ-
ζηεκα, κε ηε ζπθνθαληία, ηνλ 
αληηθνκκνπληζκφ αιιά θαη κε 
ηελ αληηδξαζηηθή λνκνζεζία γηα 
ηα νηθνλνκηθά ησλ θνκκάησλ. 

Δίκαζηε αηζηόδνμνη! Με ηε 
ζηήξημε ηνπ εξγαδόκελνπ ιανύ 
θαη ηεο λέαο γεληάο ζα θαηαθέ-
ξνπκε λα πεηύρνπκε ηνπο ζηό-
ρνπο καο!» 

πλάδεξθε Λνζηξόκε,              
Τπνινζηξόκε, Ναύηε, Σδόβελν 

Πξηλ ςεθίζεηο ζηηο αξραηξε-
ζίεο ηνπ ζσκαηείνπ καο ζθέ-
ςνπ πξώηα… 

 Σελησλφκαζηε θάζε θαινθαίξη 
λα βγνπλ ηα express, βιέπνπκε 
ηηο ψξεο αλάπαπζεο κε ην θπάιη. 

 Κηλδπλεχνπκε λα ζαθαηεπηνχκε 
ζε θάζε καο βήκα γηαηί πξέπεη 
«πην γξήγνξα»… 

 Κνηκφκαζηε ζηξσκαηζάδα αλά-
κεζα ζηα δξνκνιφγηα γηαηί δελ 
πξνιαβαίλνπκε λα πάκε ζην 
ζπίηη καο θαη φηαλ ηειηθά πάκε 
καο πεξηκέλνπλ νη ινγαξηαζκνί 
απφ ην ξεχκα, ηελ εθνξία, ηνλ 
ΔΝΦΗΑ. 

Σν απνηέιεζκα γηα άιιε κηα 
θνξά είλαη νη εθνπιηζηέο λα πνι-
ιαπιαζηάδνπλ ηα ππεξθέξδε 
ηνπο θαη απφ ηελ άιιε εκάο λα 
καο πεξηκέλεη έλαο ρεηκψλαο κε 
κηζνδνπιεηά - κηζναλεξγία, κε ρα-
κεινχο κηζζνχο θαη αλαζθάιεηα. 

Σν έγθιεκα είλαη πξνδηα-  
γεγξακκέλν! Σν 2020 κε ηνλ 
λ.4714 πνπ θαηαξγεί ηε ζχκβαζε 
ζηνπο ζπλαδέιθνπο καο ζηα πν-
ληνπφξα, ην λ.4745 πνπ πεηζν-
θφβεη αθφκα θαη απηνχο πνπ 
έρνπλ κείλεη ζηα πνληνπφξα κε 
ζχκβαζε θαη αζθάιηζε αιιά θαη 
πην πξηλ, κε ηηο αιιαγέο ζηηο  
εγθξηηηθέο πξάμεηο λενιφγεζεο.  

Απηή ε πξαγκαηηθόηεηα πνπ 
βηώλνπκε όινη, δελ είλαη κνλό-
δξνκνο. Σν έρεη δείμεη ε ηζηνξία, 
ην δείρλνπλ θαη νη κέξεο καο. Γελ 
είλαη νχηε καθξηά νχηε παιηά ε 
COSCO, ε e-Food, ηα Ληπάζκαηα 
Καβάιαο, ε ΛΑΡΚΟ, ε Μαιακαηί-
λα, φπνπ νη εξγαδφκελνη βγαίλνπλ 
ζην πξνζθήλην, δηεθδηθνχλ, θεξδί-
δνπλ. Αιιά θαη ζην «Κύδσλ Παι-
ιάο» ησλ Μηλστθψλ θ.ά. θαξάβηα, 
φπνπ νη ζπλάδειθνί καο, απφ φιεο 
ηηο επηζηαζίεο, φηαλ ε απιεξσζηά 
θαη ε αδηθία ηνπο ζπλάληεζε, θαηέ-
βεθαλ ζηνλ θαηαπέιηε θαη ν αγψ-
λαο ηνπο έθεξε απνηέιεζκα.  

Με νξγάλσζε, ζπζπείξσζε 
θαη αγώλα παιεύνπκε γηα:   

 Να θξαηήζνπκε ζηελ αθην-
πινΐα ηε δνπιεηά κε ζύκβαζε 
θαη  αζθάιηζε, κε ζπγθξνηε-
κέλα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα.  

 Να εθαξκόδεηε ε ζύκβαζε 
παληνύ κε απμήζεηο ζηνπο 
ηνπιάρηζηνλ 2% πάλσ από 
ηνλ πιεζσξηζκό.  

 κε 5ήκεξν – 7σξν – 35σξν, κε 
νξγαληθέο ζπλζέζεηο πνπ λα 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξαγκαηη-
θέο αλάγθεο. 

 Παιεχνπκε γηα ηελ απφζπξζε 
ησλ αληεξγαηηθψλ δηαηάμεσλ 
ζηνλ ΚΗΝΓ, πνπ επηδηψθεη ηελ 
θαηάξγεζε ησλ Δ θαη λα   
εθαξκφδνληαη ηα ειάρηζηα ησλ 
Γηεζλψλ πκβάζεσλ. 

 ηα Πνληνπόξα, Μεζνγεηαθά 
θαη Αθηνπιντθά θνξηεγά, νη 
ψξεο ηνπ Λνζηξφκνπ λα παγησ-
ζνχλ 4 ψξεο θαζεκεξηλά πφξην 
– πέιαγνο θαη 12 ψξεο γηα θάζε 
άββαην θαη αξγία.  

 ηα Πνξζκεία, απζηεξή ηήξεζε 
ηεο Δ θαη ησλ θαλνληζκψλ 
πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ραξαθηεξη-
ζκφ ησλ Πνξζκείσλ. Να επαλα-
θαζνξηζζνχλ νη νξγαληθέο ζπλ-
ζέζεηο ζχκθσλα κε ηηο πξαγκα-
ηηθέο αλάγθεο ησλ πινίσλ. Να 
ξπζκηζζεί ην δήηεκα ηεο λπρηεξη-
λήο εξγαζίαο θαη δηαλπθηέξεπ-
ζεο φπσο δεηνχλ ηα ηνπηθά ζσ-
καηεία.  

 Μέηξα πξνζηαζίαο ησλ αλέξ-
γσλ. Δπίδνκα αλεξγίαο ζην 
80% ηνπ θαηψηεξνπ κηζζνχ. Να 
γίλεη πξάμε ε πξφηαζε ζσκαηεί-
σλ, πνπ έγηλε δεθηή απφ ην Γ 
ηνπ ΓΔΝΔ, λα ζπγθεληξψλνληαη 
ηα CREW LIST θαη λα λαπηνιν-
γνχληαη άκεζα λαπηεξγάηεο, 
φπνπ δηαπηζηψλνληαη παξαβηά-
ζεηο νξγαληθψλ ζπλζέζεσλ. Ο 
ρξφλνο αλεξγίαο λα ππνινγίδε-
ηαη σο ζπληάμηκνο ρξφλνο αζθά-
ιηζεο.         

(Σςνέσεια ζηε ζελ. 2) 

ΑΡΦΑΙΡΕΙΕ ΣΗΝ ΕΝΨΗ ΝΑΤΣΨΝ (ΠΕΝΕΝ) 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  
ΣΟΤ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΟΤ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΑΓΚΟΤΔΑΚΗ 

«Σ α λαπηεξγαηηθά 
ζσκαηεία ΠΔΜΔΝ, 

ΣΔΦΔΝΩΝ, ΠΔΔΜΑΓΔΝ, 
ΠΔΠΡΝ, ΠΔ/ΝΑΣ, θαηαγ-
γέιινπλ ην λνκνζρέδην έθ-
ηξσκα γηα ηε Γεπηεξνβάζκηα 
Πεξίζαιςε, πνπ βάδεη ηαθφ-
πιαθα ζηε δσξεάλ πγεία κε 
ηελ θαηάξγεζε ηεο απνθιεη-
ζηηθήο απαζρφιεζεο γηα 
ηνπο γηαηξνχο ηνπ ΔΤ» θαη 
κεηαμχ άιισλ πξνζζέηνπλ: 

«Ο ιαόο έρεη θαηαθηή-
ζεη κε αγώλεο θαη ζπζίεο 
ην δηθαίσκα ηνπ ζηε δσ-
ξεάλ πεξίζαιςε θαη δελ 
ζα ην απεκπνιήζεη, νύηε 
ηώξα νύηε πνηέ, γηα λα 
ζεζαπξίδνπλ νη ηδησηηθνί 
όκηινη θαη ηα αξπαρηηθά 
ζην ρώξν ηεο πγείαο.  

Μεηά απφ ηξία ρξφληα 
παλδεκίαο, ηα δεκφζηα λν-
ζνθνκεία θαη νη άιιεο δνκέο 
δεκφζηαο πγείαο, βξίζθνληαη 
ζε αθφκα ρεηξφηεξε θαηά-
ζηαζε θαη ην ζχζηεκα Τγεί-
αο κεηξάεη δηαξθψο θαη λέεο 
απψιεηεο. 

Σα λνζνθνκεία ππνιεη-
ηνπξγνχλ εμαηηίαο ηεο ππν-
ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηεο 
ππνζηειέρσζεο, κε φηη απηφ 
ζπλεπάγεηαη γηα ηε δσή ησλ 
αζζελψλ αιιά θαη ησλ εξ-
γαδφκελσλ ζηηο δνκέο ηνπο. 

Με ηελ πξαθηηθή ηεο θά-
ιπςεο ησλ θελψλ, πνπ νη 

ίδηνη δεκηνχξγεζαλ, κε ηελ 
εγθιεκαηηθή ππνβάζκηζε 
ηεο πεξίζαιςεο, απφ ηδηψ-
ηεο γηαηξνχο, κεξηθήο απα-
ζρφιεζεο, ζηηο δεκφζηεο 
κνλάδεο πγείαο, δεκηνπξ-
γνχλ ηξαγηθέο ζπλζήθεο 
λνζειείαο θαη παίδνπλ επη-
θίλδπλα παηρλίδηα κε ηε δσή 
ησλ αζζελψλ. 

Καινχκε ηνπο λαπηεξγά-
ηεο, ηνπο ζπληαμηνχρνπο, 
ζπζπεηξσκέλνη ζηα ηαμηθά 
καο ζσκαηεία, καδί κε ηνπο 
εξγαδφκελνπο ζηελ πγεία, 
λα νξζψζνπκε ηείρνο αληί-
ζηαζεο θαη ζε απηφ ην κέησ-
πν θαη λα πεξάζνπκε ζηελ 
αληεπίζεζε ελάληηα ζηελ 
άγξηα αληηιατθή πνιηηηθή ηεο 
θπβέξλεζεο, ηνπ θεθαιαίνπ 
θαη ζαλ κία γξνζηά κε ηνπο 

πγεηνλνκηθνχο λα ππεξαζπη-
ζηνχκε ην δηθαίσκα καο 
ζηελ πγεία, ζηε δσή.  

Απαιτούμε: 

 Απνθιεηζηηθά θαη δσξεάλ 
ζύγρξνλεο ππεξεζίεο 
πγείαο γηα ηνλ ιαό καο.  

 ηειέρσζε ησλ δεκόζη-
σλ κνλάδσλ πγείαο κε 
καδηθέο πξνζιήςεηο κό-
ληκνπ πξνζσπηθνύ, κε 
νπζηαζηηθέο απμήζεηο 
ζηνλ κηζζό ηνπο.  

 Γελλαία αύμεζε ηεο θξα-
ηηθήο ρξεκαηνδόηεζεο 
ηνπ δεκόζηνπ ζπζηήκα-
ηνο πγείαο.  

 Να κελ θιείζεη, λα κε 
ζπγρσλεπηεί θαλέλα λν-
ζνθνκείν, θαλέλα θέληξν 
πγείαο.» 

https://www.902.gr/eidisi/ergazomenoi-symmahia/313116/na-aposyrthei-amesa-teratoyrgima-gia-tin-ygeia-kinitopoiiseis-ti
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ΜΖΝΗΑΗΑ                                            

ΤΝΓΗΚΑΛΗΣΗΚΖ                                       

ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ  

Ηδηνθηεζία ηνπ πιιφγνπ                          

Ναπηεξγαηηθή                                              

πλδηθαιηζηηθή Κίλεζε 

ΤΝΣΑΔΣΑΗ                                        

ΑΠΟ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

Δθδφηεο - Τπεχζπλνο                         

ζχκθσλα κε ην λφκν: 

ΠΔΣΡΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ                      

Κνινθνηξψλε 99                                   

Πεηξαηάο - ΣΚ: 185 35                                   

Σει: 210 - 41 17 578                            

Φαμ: 210 - 41 37 271 

Τπεύζπλε  

Σππνγξαθείνπ:                     

ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΜΑΡΗΑ                                

Ναπάξρνπ Ννηαξά 92 

Πεηξαηάο - ΣΚ: 185 35                                 

Σει: 210 - 41 70 479 

ΔΣΖΗΑ ΤΝΓΡΟΜΖ                                        

Δζσηεξηθνχ: Δπξψ 15                                    

Δμσηεξηθνχ: Δπξψ 50 

Σσμάδελθοι,                      
ζας εμεμερώμοσμε όηι 

λειηοσργεί ηο site 
«ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗ»    
www.nautergatiki.gr 
ηόζο για ηεμ ίδια ηεμ 
εθεμερίδα όζο και για 
γεμικόηερε εμεμέρωζε.  

Σσμάδελθε 
Επικοιμώμεζε με ηε 
«Ν», ζηείλε μας ηεμ 
αμηαπόκριζή ζοσ από 
ηε δωή και ηε δράζε 
ζηα καράβια, πες μας 

ηε γμώμε ζοσ.  

Γίμε ζσμδρομεηής ζηε 
«Ν» με 15 € ηο τρόμο 
ζηέλμομηας ηα ζηοιτεία 

ζοσ ζηο email         
naftergatiki@gmail.com 
Δώζε μας ηο προζω-
πικό ζοσ email για μα 
ζοσ ζηέλμοσμε ηα μέα. 

Σο καλάθι ηος νοικοκςπιού είναι «άδειο» 
Σιρ ηελεςηαίερ βδομάδερ, η νέα ηάσα «λύζη» για ηην ακπίβεια 

ζηα ηπόθιμα, ηο λεγόμενο «καλάθι ηος νοικοκςπιού», πςποδόηηζε 
έναν νέο γύπο κοκοπομασίαρ μεηαξύ κςβέπνηζηρ ΝΔ και ΤΡΘΖΑ.  

ΠΕΙΡΑΙΑ 

Η μαζικότερη απεργιακή συγκέντρωση των τελευταίων ετών  

Η ψευδεπίγραφη              
κυβερνητική λύση 

Ζ ΝΓ ππνζηεξίδεη φηη ην 
«θαιάζη» αλαθνπθίδεη ηα ιατθά 
ζηξψκαηα απ' ηνλ πιεζσξηζκφ, 
ελψ ν ΤΡΗΕΑ εκθαλίδεη έλαλ 
ηάρα θαηαγγειηηθφ ιφγν, θαηεγν-
ξψληαο ηελ θπβέξλεζε φηη δελ 
πξνρσξά ζε ηνικεξά κέηξα 
«ζχγθξνπζεο κε ηνλ ππξήλα ηεο 
αθξίβεηαο», ππνζηεξίδνληαο φηη ε 
δηθή ηνπ δέζκε κέηξσλ, κε 
«κείσζε ηνπ ΦΠΑ ζηα ηξφθηκα» 
θαη κε πάηαμε ηεο «αηζρξν-
θέξδεηαο», κπνξεί «λα δψζεη αλα-
θνχθηζε ζηνπο πνιίηεο». 

Σν θπβεξλεηηθφ «θαιάζη ηνπ 
λνηθνθπξηνχ» ζίγνπξα δελ απνηε-
ιεί θαλελφο είδνπο απάληεζε 
ζην θύκα αθξίβεηαο πνπ θαηα-
ηξώεη ηα ιατθά εηζνδήκαηα. Γελ 
αιιάδεη ηνπο βαζηθνχο παξάγν-
ληεο ηνπ πξνβιήκαηνο, ηνπο ρα-
κεινχο κηζζνχο, ηελ πιεζσξηζηη-
θή πίεζε ζηηο ηηκέο φισλ ησλ  
εκπνξεπκάησλ θαη ηηο επηπξφζζε-
ηεο, κεγάιεο απμήζεηο ζηελ Δλέξ-
γεηα. Υαξαθηεξηζηηθά, γηα ην επί-
πεδν αθξίβεηαο, νη ηηκέο νξηζκέ-
λσλ εηδψλ δηαηξνθήο έρνπλ απμε-
ζεί ζρεδφλ θαηά 30% κέζα ζε 
έλαλ ρξφλν, ελψ ζε νξηζκέλα είδε 
(π.ρ. θέηα) ε αχμεζε αγγίδεη ην 
50%. 

ηελ πξάμε, ην «θαιάζη ηνπ 
θαηαλαισηή» ιεηηνπξγεί θαη ζαλ 
«θξάρηεο», ζαλ «δσξεάλ δηαθή-
κηζε» γηα ηνπο νκίινπο super 
market θαη ηα εκπνξεχκαηα πνπ 
εληάζζνπλ κέζα ζην θαιάζη απηφ, 
ελψ ε θπβέξλεζε πξνσζεί ην 
θαιάζη επηθνηλσληαθά, εκθαλίδν-
ληαο φηη αληηκεησπίδεη ην δήηεκα 
ηεο αθξίβεηαο.  

Η εναλλακτική λύση της 
«διατίμησης» των τροφίμων 

Απ' ηελ άιιε, ν ΤΡΗΕΑ ηζρπξί-
δεηαη πσο νη ιεπηνκεξείο έιεγρνη 
ηεο αγνξάο θαη ε «πάηαμε ηεο 
αηζρξνθέξδεηαο» είλαη θαηαιύηεο 
γηα λα κεησζνύλ δξαζηηθά νη 
ηηκέο ησλ ηξνθίκσλ, ελψ δπλά-
κεηο ηνπ νπνξηνπληζκνχ αζθνχλ 
θξηηηθή ζηελ θπβέξλεζε γηαηί δελ 
πξνρσξά ζε «δηαηίκεζε» ησλ 
ηξνθίκσλ, ζε ζέζπηζε δειαδή 

ζπγθεθξηκέλσλ, αλψηαησλ ηηκψλ 
ζηα ηξφθηκα. 

Σν επηρείξεκα ηνπ νπνξηνπ-
ληζκνχ γηα «δηαηίκεζε» ησλ ηξν-
θίκσλ είλαη επίζεο δηάηξεην. 
Όζν ηα ηξόθηκα παξακέλνπλ 
εκπνξεύκαηα, όζν ε παξαγσ-
γή ηνπο γίλεηαη κε όξνπο θαπη-
ηαιηζηηθήο παξαγσγήο, όζν 
δειαδή ππάξρεη θαπηηαιηζκόο, 
ε δηαηίκεζή ηνπο δελ κπνξεί λα 
ιύζεη ην πξόβιεκα.  Μηα δηαηί-
κεζε ζε ρακειέο ηηκέο ζα νδε-
γνχζε αθφκα θαη ζε ειιείςεηο 
ησλ ηξνθίκσλ ε παξαγσγή θαη ε 
εκπνξία ησλ νπνίσλ δελ ζπκθέ-
ξνπλ ηνπο θαπηηαιηζηέο.  

Αλ ε δηαηίκεζε γίλεη κέζα απ' 
ηελ επηδφηεζε ησλ πςειψλ ηηκψλ 
απφ ην αζηηθφ θξάηνο, ηφηε ην 
θφζηνο ηνπο γηα ηνλ ιαφ ζα ήηαλ 
ίδην, πιεξσκέλν απιά απφ δηα-
θνξεηηθή ηζέπε. Ζ θξαηηθή θνξν-
ινγία πξνέξρεηαη απ' ηηο ηζέπεο 
ηνπ ιανχ, αθνχ νη φκηινη ζπλεη-
ζθέξνπλ ιηγφηεξν απ' ην 5% ησλ 
ζπλνιηθψλ εζφδσλ.  

Απηνί νη ηζρπξηζκνί ζα ήηαλ γηα 
γέιηα, αλ δελ ήηαλ εξγαιεία απν-
πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ ιανχ, αλ 
δελ ιεηηνπξγνχζαλ αληηθεηκεληθά 
σο κεραληζκνί εγθισβηζκνχ ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζηελ απηαπάηε ζσ-
ηεξίαο απφ κηα πξννδεπηηθή θπ-
βέξλεζε πνπ ζα θέξεη θηινιατθέο 
αιιαγέο. 

Η σωτηρία του λαού         
προϋποθέτει τη σύγκρουση 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε ζσηε-
ξία ηνπ ιανχ, ε αλαραίηηζε ηνπ 
ζεκεξηλνχ θχκαηνο θηψρεηαο θαη 
αθξίβεηαο, ζηα ηξφθηκα, ζηελ  
Δλέξγεηα, ζηε ζηέγαζε, ζηηο θνη-
λσληθέο αλάγθεο, απαηηεί ξήμε κε 
ηηο δεζκεχζεηο ηεο ΔΔ θαη ηελ πν-
ιηηηθή πνπ ππεξεηεί ηελ θαπηηαιη-
ζηηθή θεξδνθνξία. 

Σν ΚΚΔ ζήκεξα επηκέλεη. 
Πξνηάζζεη έλα αγσληζηηθφ πιαί-
ζην αλαθνχθηζεο ηνπ ιανχ ζήκε-
ξα, πνπ ρηππά ηελ θαπηηαιηζηη-
θή θεξδνθνξία, απαηηψληαο - αλ 
εζηηάζνπκε ζηε δηαηξνθή ηνπ 

ιανχ - κεηαμχ άιισλ νπζηαζηη-
θέο απμήζεηο ζηνπο κηζζνχο, 
θαηάξγεζε ηεο έκκεζεο θνξν-
ινγίαο ζηα ηξφθηκα θαη ησλ εηδη-
θψλ θφξσλ ζηελ Δλέξγεηα κε 
κεηαηφπηζε ηεο θνξνινγίαο ζην 
κεγάιν θεθάιαην, έλα πιαίζην 
πνπ ζπγθεληξψλεη θαη αηζαιψ-
λεη δπλάκεηο γηα ηε ιατθή αληεπί-
ζεζε.  

Ζ αγσληζηηθή αθύπληζε πνπ 
ζεκαηνδόηεζε ε κεγάιε απεξ-
γία ζηηο 9 Ννέκβξε, ε θνηλή 
δξάζε εξγαδνκέλσλ, κηθξώλ 
ΔΒΔ θαη βηνπαιαηζηώλ αγξν-
ηώλ απνηειεί κηα θαιή αθεηε-
ξία γηα ηηο κεγάιεο κάρεο πνπ 
έξρνληαη. 

«Σα ζπίηηα ηνπ ιανύ ηα ζώδεη ν ιαόο. 
Καλέλαο κόλνο, παληνύ μεζεθσκόο!» 

Απηφ ην ζχλζεκα έθαλαλ πξάμε, ηε Γεπηέξα 
21/11, ζσκαηεία, καδηθνί θνξείο θαη θάηνηθνη ηνπ 
Εσγξάθνπ, πνπ κε ηελ άκεζε αληίδξαζε θαη       
ηε καδηθή θηλεηνπνίεζή ηνπο εκπφδηζαλ ηα  
«θνξάθηα» λα θάλνπλ έμσζε ζηελ ρακεινζπληα-
μηνχρν δεκνζηνγξάθν θαη ππνζρέζεθαλ φηη ζα 
κείλεη ζην ζπίηη ηεο! 

Έηζη πήξε απάληεζε θαη ε αηζρξή ηξνκνθξαηία 
απφ ην θξάηνο, πνπ έδεζε ε ρακεινζπληαμηνχρνο 
ηα ραξάκαηα, κε ηνλ δηθαζηηθφ επηκειεηή - ζπλν-
δεία αζηπλνκίαο - λα ζπάεη ηελ πφξηα θαη λα 
κπνπθάξεη ζηελ θαηνηθία γηα λα ηελ πεηάμεη ζηνλ 
δξφκν. 

Δπηηφπνπ βξέζεθε αληηπξνζσπεία ηνπ ΠΑΜΔ, 
πνπ απφ ηα ραξάκαηα ζήκαλε ζπλαγεξκφ γηα λα 
πάλε ζηελ πεξηνρή αληηπξνζσπείεο ζσκαηείσλ 
πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί ε έμσζε. Μαδί ηνπο 
απφ ηελ πξψηε ζηηγκή βξέζεθε επίζεο ν βνπιεπ-
ηήο ηνπ ΚΚΔ Υξ. Καηζώηεο, καδί κε εθιεγκέ-
λνπο ηεο «Λατθήο πζπείξσζεο» ζην Γήκν Εσ-
γξάθνπ. 

Πξνθιεηηθή ήηαλ ε ζηάζε ηνπ δηθαζηηθνχ επη-
κειεηή, ν νπνίνο αλέιαβε ηε βξψκηθε δνπιεηά γηα 
λα πεηαρηεί ζηνλ δξφκν ε ζπληαμηνχρνο, γηα έλα 
ρξένο 15.000 επξψ, ην νπνίν κάιηζηα δελ πξνήιζε 
απφ ζηεγαζηηθφ δάλεην. Ο ζπγθεθξηκέλνο εηξσ-
λεπφηαλ θαη πξνθαινχζε, ιέγνληαο φηη … εθαξ-
κφδεη ηνπο λφκνπο. Δλλννχζε ηνπο λφκνπο ηεο ΝΓ 
θαη ηνπ ΤΡΗΕΑ πνπ δηεπθνιχλνπλ ην μεζπίησκα 
ησλ εξγαηηθψλ θαη ιατθψλ νηθνγελεηψλ. 

Σελ απαξάδεθηε πξνζπάζεηα έμσζεο ηεο ρακε-
ινζπληαμηνχρνπ θαηήγγεηιαλ εξγαηηθά ζσκαηεία, 
θνηηεηηθνί ζχιινγνη θαη άιινη θνξείο, αλάκεζά 
ηνπο θαη ηα λαπηεξγαηηθά ζσκαηεία ΠΔΜΔΝ, 
ΣΔΦΔΝΩΝ, ΠΔΔΜΑΓΔΝ, ΠΔΠΡΝ, ΠΔ/
ΝΑΣ, πνπ ηελ Σξίηε 22 Ννέκβξε κε ζχλζεκα 
«Κάησ ηα ρέξηα από ηελ εξγαηηθή θαηνηθία - 
Καλέλα ζπίηη ζηα ρέξηα ηξαπεδίηε» πξαγκαην-
πνίεζαλ θηλεηνπνίεζε δηακαξηπξίαο ζηελ εηαηξία 
δηαρείξηζεο θφθθηλσλ δαλείσλ doValue, φπνπ  
πέηπραλ ην ζηακάηεκα ησλ δηαδηθαζηψλ θαηάζρε-
ζεο γηα ηξείο αθφκε ιατθέο θαηνηθίεο. 

Πήξαλ απόπινπ ηα δύν δεζκεπκέλα 
δεμακελόπινηα ζην Ηξάλ 

Σνλ απεγθισβηζκφ ησλ δχν ππφ ειιεληθή ζεκαία 
δεμακελφπινησλ, «Prudent Warrior» θαη «Delta 
Poseidon», απφ ην αγθπξνβφιην ηνπ Ηξάλ, φπνπ 
παξέκελαλ δεζκεπκέλα απφ ηηο 27 Μάε, αλαθνίλσ-
ζε ηελ Σεηάξηε 16 Ννέκβξε ην ππνπξγείν Ναπηη-
ιίαο. 

Σα δχν πινία είραλ δεζκεπηεί απφ ην Ηξάλ σο  
αληίπνηλα γηα ηελ θαηάζρεζε πνπ έθαλε ε θπβέξλε-
ζε ηεο ΝΓ - θαζ' ππφδεημε ησλ ΖΠΑ - ζην ηξαληθφ 
πεηξέιαην πνπ κεηέθεξε ην ξσζηθφ δεμακελφπινην 
«Lana» ελψ βξηζθφηαλ ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηεο 
Καξχζηνπ θαη ην νπνίν κέρξη ηψξα βξίζθεηαη ζην 
αγθπξνβφιην ηνπ Πεηξαηά. 

ηελ ίδηα αλαθνίλσζε ηνπ ππνπξγείνπ ζεκεηψλε-
ηαη σζηφζν φηη ην ηξαληθφ πεηξέιαην πνπ είρε θαηα-
ζρεζεί απφ ην «Lana», κε απφθαζε ηνπ δηθαζηεξί-
νπ επέζηξεςε ήδε ζηηο δεμακελέο ηνπ ξσζηθνχ 
πινίνπ θαη αλακελφηαλ λα απνπιεχζεη απφ Πεηξαηά 
κε πξννξηζκφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. 

Τπελζπκίδεηαη νη Έιιελεο λαπηεξγάηεο πνπ ήηαλ 
πιήξσκα ζηα δχν πινία φηαλ απηά δεζκεχηεθαλ 
απφ ηηο ηξαληθέο αξρέο έρνπλ επηζηξέςεη θαη αληηθα-
ηαζηαζεί, κε ηνπο ηειεπηαίνπο 7 Έιιελεο λα έρνπλ 
επηζηξέςεη απφ ηηο 6 Οθηψβξε. 

ΑΡΦΑΙΡΕΙΕ ΠΕΝΕΝ 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  
ΣΟΤ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΟΤ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ  

ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΑΓΚΟΤΔΑΚΗ 

  (Σςνέσεια από ηε ζελίδα 1) 

 Καηάξγεζε ηνπ λ.4808/2021 (Υαηδεδάθε), ηνπ 
λ.4714/2020 θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ αληεξγαηηθψλ  
λφκσλ.  

 Καηάξγεζε όισλ ησλ αληηαζθαιηζηηθώλ λόκσλ. 
Γεκφζην θαη δσξεάλ, θαζνιηθφ ζχζηεκα Τγείαο -
Πξφλνηαο, πιήξσο ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ην θξά-
ηνο. Κάιπςε ησλ απσιεηψλ ζε ζπληάμεηο, θχξηεο θαη 
επηθνπξηθέο.  

 Πιήξε θαηάξγεζε ηνπ ΔΝΦΗΑ, ησλ ραξαηζηψλ, ηεο 
θνξνιεζηείαο. Καλέλαο πιεηζηεξηαζκόο ζε ζπίηη 
ιατθήο νηθνγέλεηαο. 

Ζ δύλακε είλαη ζηα δηθά καο ρέξηα!  

Πξνυπφζεζε είλαη ν αγψλαο θαη ε δηεθδίθεζε λα 
ζηξέθεηαη ελάληηα ζηηο θπβεξλήζεηο θαη ηνπο εθνπιη-
ζηέο πνπ απφ θνηλνχ ζρεδηάδνπλ, πινπνηνχλ ηηο πνιη-
ηηθέο πνπ βηψλνπκε αιιά θαη ελάληηα ζηα ζηεξίγκαηά 
ηνπο κέζα ζην λαπηεξγαηηθφ θίλεκα, φπσο ε πιεηνςε-
θία ηεο ΠΝΟ θαη νη κεραληζκνί ηεο.  

Ζ δηνίθεζε ηνπ ζσκαηείνπ καο, πνπ εθιέγεηαη κε 
ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο "Σαμηθήο Αγσληζηηθήο πζπεί-
ξσζεο Ναπηώλ", είλαη ζηα ιφγηα ηαμηθή, ζηελ πξάμε 
ζπλερίδεη ηε δηγισζζία ππεξεηψληαο ην ιηγφηεξν  
θαθφ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθνπιηζηέο θαη ηηο κέρξη 
ζήκεξα θπβεξλήζεηο. Μαθξχο είλαη ν θαηάινγνο απφ 
ηα έξγα θαη ηηο κέξεο απηήο ηεο δηνίθεζεο ζε βάξνο 
ηνπ θιάδνπ θαη ζπλνιηθά ησλ λαπηεξγαηψλ. Δλδεηθηη-
θφ είλαη φηη έρεη βάιεη θαξδηά πιαηηά ηελ ππνγξαθή 
ζε 16 Δ ζηα πνληνπφξα απφ ην 1994 – 2010 νη 
νπνίεο δελ εθαξκφδνληαη γηα ηελ ζπληξηπηηθή πιεην-
ςεθία ησλ λαπηεξγαηψλ. Έρεη ζπκβάιεη ζηνλ λα κελ 
λαπηνινγνχληαη ζηηο νξγαληθέο ζπλζέζεηο ηδφβελα κε 
απνηέιεζκα λα γξάθεη κε θξνθνδείιηα δάθξπα ζε 
άξζξν ζηηο 23 Μάε 2022 κε ηίηιν «SOS γηα ην λαπ-
ηηθό επάγγεικα νη ειιείςεηο πιεξσκάησλ».    

πλάδεξθε, ζηηο αξραηξεζίεο ηνπ ζσκαηείνπ καο 
ρξεηάδεηαη λα αλαδείμνπκε ζην Γ.. ζπλαδέξθνπο κε 
πξσηνπφξα δξάζε, πνπ ζα κπαίλνπλ κπξνζηά ζηελ 
δηεθδίθεζε θαη ζηελ πάιε γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ   
λαπηψλ, ζπλαδέξθνπο ρσξίο δεζκεχζεηο ζηνπο    
εθνπιηζηέο.  

Γη απηό ζαο θαιώ λα κε ςεθίζεηε.  

Ο “ρεηκψλαο πνπ έξρεηαη” λα καο βξεη ζπζπεηξσ-
κέλνπο θαη δπλαηνχο γηα λα πεξάζνπκε ζηελ αληεπί-
ζεζε.  

Μπνξνύκε λα ηα θαηαθέξνπκε!  

Αλεμάξηεηνο ππνςήθηνο,  

Γηάλλεο Μαξαγθνπδάθεο 

Σειέθσλν: 699 265 9868 

 Η τεθοθοπία απσίδει 7/11/2022 και λήγει 15/02/2023 
και γίνεηαι με επιζηολή ή αςηοππόζυπα, επγάζιμερ 
μέπερ από 09:00 έυρ13:00. 

 Αν επιλέξεηε να με τεθίζεηε δεν ππέπει να βάλεηε       
κανέναν άλλο ζηαςπό για να με βγει άκςπο ηο τεθοδέληιο. 

Σξαπκαηίεο Έιιελεο λαπηεξγάηεο από έθξεμε 

Γχν ηξαπκαηίεο λαπηεξγάηεο είλαη ην απνηέιεζκα 
ηεο έθξεμεο, πνπ ζεκεηψζεθε ηελ Πέκπηε 17/11, ζην   
ειιεληθήο ζεκαίαο OSS πινίν «ΑΘΖΝΑ», ελψ απ-
ηφ βξηζθφηαλ δεκέλν ζην ιηκάλη ηεο Υάβξεο θαη  
εθηεινχληαλ πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε ππνβξπρίσλ θαισδίσλ. 

«Σα ειιηπή κέηξα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ησλ 
λαπηεξγαηψλ θαη ε δηαξθήο ππνλφκεπζε ηεο δσήο 
ηνπο, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θεξδνθνξίαο ησλ εθνπιη-

ζηψλ, επηβεβαηψλεηαη θαη κε ηνπο 2 λαπηεξγάηεο (Β’ 
Μεραληθφο θαη Καζαξηζηήο), πνπ ηξαπκαηίζηεθαλ 
ζε ψξα εξγαζίαο ζχκθσλα κε πιεξνθνξίεο απφ 
γξακκή αηκνχ πςειήο πίεζεο ζην ρψξν ηνπ κεραλν-
ζηαζίνπ. Σν ππνπξγείν Ναπηηιίαο θαη νη ππεξεζίεο 
ηνπ λα καο ελεκεξψζνπλ άκεζα θαη εγγξάθσο γηα ην 
ζπκβάλ θαη ηελ εμέιημε ηεο πγείαο ησλ λαπηεξγα-
ηψλ», επηζεκαίλεη ε ΠΔΜΔΝ. 

χκθσλα κε λεφηεξεο πιεξνθνξίεο νη δχν Έιιε-
λεο λαπηεξγάηεο (2νο κεραληθφο θαη θαζαξηζηήο) 
λνζειεχνληαη ζε θνληηλφ λνζνθνκείν, ρσξίο λα θηλ-
δπλεχεη ε δσή ηνπο., ελψ ελδέρεηαη ε επηζηξνθή ηνπο 
ζηελ Διιάδα ηηο επφκελεο κέξεο. 

Μεραληθόο θνξηεγνύ πινίνπ ηπιίρζεθε 
ζηηο θιόγεο θαη πήδεμε ζηε ζάιαζζα! 

Φσηηά μέζπαζε ζην πινίν κεηαθνξάο γεληθνχ 
θνξηίνπ «AZOV CONFIDENCE» ηελ Σεηάξηε 2/11, 
ιίγν κεηά ηελ αλαρψξεζε ηνπ πινίνπ απφ ηε ακ-
ςνχληα ηεο Σνπξθίαο ζηε καχξε ζάιαζζα. Ο νπθξα-
ληθήο ππεθνφηεηαο κεραληθφο ηπιίρζεθε ζηηο θιφγεο 
θαη πήδεμε ζηε ζάιαζζα ρσξίο λα βξεζεί. 

 Νάξθε εμεξξάγε ζε ηνπξθηθό αιηεπηηθό  

Σν ηνπξθηθφ αιηεπηηθφ «Ahmet Mollaoglu» ςά-
ξεπε θνληά ζηελ αθηή ηεο Igneada ηελ Σεηάξηε 9/11 
φηαλ ην πιήξσκα ηξφκαμε απφ ηνλ ήρν κηαο έθξεμεο 
πνπ αθνχζηεθε απφ ηελ πιψξε θαη πηζηεχεηαη φηη 
πξφθεηηαη γηα λάξθε. Απφ ηε έθξεμε άλνημε κεγάιε 
ηξχπα ζε έλα κπξνζηηλφ δηακέξηζκα, αθξηβψο ζηελ 
ίζαιν γξακκή. Σα 13 κέιε ηνπ πιεξψκαηνο δελ 
έπαζαλ ηίπνηα. 

Δπίζεζε κε drone ζε δεμακελόπινην  

Σν δεμακελφπινην «Pacific Zircon» ρηππήζεθε απφ 
ζηξαηησηηθά drone ζηα αλνηθηά ησλ αθηψλ ηνπ    
Οκάλ, ηελ Σξίηε 15/11, δήισζε ε δηαρεηξίζηξηα  
λαπηηιηαθή εηαξεία Eastern Pacific Shipping, Αλ θαη 
θαλείο δελ έρεη αλαιάβεη ηελ επζχλε γηα ηελ επίζεζε, 
ην Ηξάλ έρεη ραξαθηεξηζηεί σο χπνπην. 

Νεθξόο Α’ Μεραληθόο ζε Πνξζκείν 

Νεθξφο βξέζεθε, ηελ Κπξηαθή 13/11, ζην Δ/Γ-Ο/Γ 
«ΑΠΟΣΟΛΟ Μ», ηεο Κνηλνπξαμίαο Πνξζκείσλ 
αιακίλαο «ΑΓΗΟ ΝΗΚΟΛΑΟ», ν Α’ Μεραληθφο 
Βηιιηψηεο Βαζίιεηνο, 47 εηψλ. Σα ζπιιππεηήξηά ηεο 
ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο νηθείνπο ηνπ ζπλαδέιθνπ 
εθθξάδεη ε ΠΔΜΔΝ θαη απαηηεί απφ ην ΤΔΝ ηελ 
άκεζε θαη πιήξε δηεξεχλεζε ησλ αηηηψλ ηνπ ζαλά-
ηνπ θαη ηελ ελεκέξσζή ηεο.  

Ζ  καδηθόηεξε απεξγηαθή ζπγθέληξσζε ησλ ηειεπ-
ηαίσλ εηώλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ Πειπαιά, κε 

ηνπο δξόκνπο ηεο πόιεο λα πιεκκπξίδνπλ θπξηνιεθηηθά 
από εξγαδόκελνπο, αλέξγνπο, λενιαία θαη ζπληαμηνύρνπο. 

Ζ καδηθή ζπκκεηνρή ζηελ απεξγία είρε δηαθαλεί από 
λσξίο ην πξσί, από ηηο πεξηθξνπξήζεηο ηεο απεξγίαο πνπ 
είραλ ζηεζεί έμσ από εξγαζηαθνύο ρώξνπο, δηαζθαιίδν-
ληαο όηη δελ ζα πεξλνύζε θαλέλαο εξγνδνηηθόο εθβηαζκόο 
πξνο ηνπο εξγαδόκελνπο γηα λα δνπιέςνπλ. 

Αθνινύζεζε κία μεγαλειώδερ ποπεία ζε θεληξηθνύο 
δξόκνπο ηεο πόιεο κε θεληξηθό ζύλζεκα «Επγάηε     
μποπείρ συπίρ αθενηικά». 

Γπλακηθό «παξώλ» έδσζαλ νη λαπηεξγάηεο, πνπ από 
ην πξσί βξέζεθαλ ζηνπο θαηαπέιηεο ησλ πινίσλ, πεξη-
θξνπξώληαο ηελ 24σξε απεξγία ηνπο, νη κεηαιιεξγάηεο, 
νη εκπνξνϋπάιιεινη, νη εξγαδόκελνη ζηνπο ΟΣΑ θ.α,  

Σν «παξώλ» ζηελ ζπγθέληξσζε έδσζε ανηιπποζυπεία 
ηεο ΚΕ ηνπ ΚΚΕ, κε επηθεθαιήο ηε βνπιεπηή Β' Πεηξαηά, 
Διαμάνηυ Μανυλάκος. 

Κεληξηθόο νκηιεηήο ζηελ απεξγηαθή ζπγθέληξσζε ήηαλ ν 
πξόεδξνο ηνπ ΕΚ Πειπαιά θαη ηνπ ζσκαηείνπ ΕΝΕΔΕΠ, 
Μάπκορ Μπεκπήρ, ν νπνίνο κεηαμύ ησλ άιισλ ηόληζε: 

«Χαηξεηίδνπκε ηελ απεξγηαθή ζπγθέληξσζε ζηελ εξγα-
ηνύπνιε ηνπ Πεηξαηά, ζπλερίδνπκε κε πίζηε ζην δίθην καο 
θαη πίζηε γηα ηε λίθε καο. Σηέθνπκε ζην κνλνπάηη πνπ 
ράξαμε ε ηάμε καο κε πνιύρξνλνπο θαη ηζηνξηθνύο αγώ-
λεο εδώ ζηελ πεξηνρή καο. 

Είκαζηε ζήκεξα εδώ ζε ζπλέρεηα ηεο πακπεηξατθήο 
απεξγίαο ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά πνπ λέθξσζε ζηηο 25 ηνπ 
Οθηώβξε από άθξε ζε άθξε, είκαζηε ζήκεξα εδώ θαη ζε 
θάζε γσληά ηεο ρώξαο καδί κε ηνπο νηθνδόκνπο, ηνπο 
απεξγνύο ηεο "Μαιακαηίλα", ηνπο κεηαιισξύρνπο, ηνπο 
ιηκελεξγάηεο ηεο COSCO, ηνπο εξγαδόκελνπο ζηα  
"Πεηξέιαηα" θαη ζηα "Ληπάζκαηα ηεο Καβάιαο", καδί κε ηα 
παιηθάξηα κε ηα θόθθηλα θξάλε θαη γηιέθα από ηελ 
"efood".  

Η εξγνδνζία έρεη ζηε θαξέηξα ηεο ηηο δπλάκεηο θαηαζην-
ιήο, θάζε κέξα κέζα ζην εξγνζηάζην, ζε ξόιν ηδησηηθήο 
ζεθηνύξηηη. Έρεη ηηο δπλαηόηεηεο πνπ ηεο δίλεη ν λόκνο-
έθηξσκα Χαηδεδάθε, πνπ επηηξέπεη λα επηβάινπλ αηνκηθέο 
ζπκβάζεηο, ηελ παξάλνκε πξόζιεςε απεξγνζπαζηηθνύ 
κεραληζκνύ, πεξηθνπέο κηζζώλ, ρηύπεκα ηεο ζπιινγηθήο 

δξάζεο. Από ηελ άιιε βξίζθνληαη νη εξγαδόκελνη νη νπνίνη 
δίλνπλ ηε κάρε κε ην κνλαδηθό θαη ην πην ηζρπξό όπιν πνπ 
έρνπλ, ην όπιν ηεο αιιειεγγύεο.  

Η απεξγία ηνύο πνλάεη θαη ηνπο θαίεη γηαηί μέξνπλ όηη 
είλαη θεθήλεο θαη πεξηηηνί θαη άκα δελ δνπιέςεη ν εξγάηεο, 
δελ κπνξνύλ λα θάλνπλ ηίπνηα.  

Αο πάξνπλ νη εθνπιηζηέο γηα παξάδεηγκα έλα από ηα 
θαξάβηα ηνπο, δελ ζα θηάζνπλ νύηε κέρξη ηελ Ψπηάιιεηα. 

Με εληνιή ηεο θπβέξλεζεο όινη νη νξγαληζκνί ηνπ Δεκό-
ζηνπ θαη ηνπ Ιδησηηθνύ Τνκέα ζηηο Αζηηθέο Σπγθνηλσλίεο, ζην 
Σηδεξόδξνκν θαη ζηηο Αεξνπνξηθέο Μεηαθνξέο πξνζέθπγαλ 
ζηα δηθαζηήξηα γηα λα βγάινπλ παξάλνκε ηελ απεξγία ησλ 
εξγαδνκέλσλ πνπ έρεη πξνθεξπρζεί εδώ θαη πεξίπνπ δύν 
κήλεο. Η μεθηίια ηνπο δελ έρεη όξηα, αιιά λα μέξνπλ πσο δελ 
καο ζηακαηνύλ. 

Καη επεηδή βιέπνπλ έλα θάληαζκα λα πιαληέηαη πάλσ 
από ηελ Επξώπε, ζα θάλνπλ ηα πάληα γηα λα θαηαζηέιινπλ 
απηό ην θύκα μεζεθσκνύ.  

Είκαζηε πην πνιινί θαη ζα γίλνπκε πεξηζζόηεξνη, έρνπκε 

ην δίθην κε ην κέξνο καο, εκείο παξάγνπκε ηα πάληα, θαη 
εκείο ζα ληθήζνπκε.» 

τον αστερισμό της κυβερνητικής               

εναλλαγής ΓΕΕ, ΑΔΕΔΤ, ΕΚΑ 

ηελ πιαηεία Κιαπζκώλνο ζηελ Αζήλα  πξαγκαην-
πνηήζεθε ζπγθέληξσζε από ΓΔΔ, ΑΓΔΓΤ θαη Δ.Κ. Αζήλαο. 
Δθεί ζπκκεηείραλ κε ηα θνκκαηηθά ηνπο παλό θαη νξγαλώ-
ζεηο ηνπ ΤΡΗΕΑ, πξνβάιινληαο σο δηέμνδν γηα ηνλ ιαό 
ηελ θπβεξλεηηθή ελαιιαγή.  

Οη νκηιεηέο από ην απεξγηαθό βήκα πεξηνξίζηεθαλ ζε 
αληηθπβεξλεηηθέο θαηαγγειίεο, απνζησπώληαο ηελ επίζεζε 
ηεο εξγνδνζίαο, κε ηηο πιάηεο όισλ ησλ θπβεξλήζεσλ, 
ζηα εξγαηηθά δηθαηώκαηα.  

Θλιβεπή για άλλε μια θοπά ε «πλειοτεθία» ηερ ΠΝΟ, 
πνπ δελ πέξαζαλ νύηε απ’ έμσ από ην ιηκάλη, δηθαηώλνληαο 
ηνλ ξόιν πνπ έρνπλ αλαιάβεη γηα ηελ ππνλόκεπζε θάζε 
αγώλα ησλ λαπηεξγαηώλ. 

Όζν γηα ηηο δπλάκεηο ηνπ νπνξηνπληζκνύ, κε ραξα - 
θηεξηζηηθή πεξίπησζε ηνλ πξόεδξν ηεο Έλσζεο Ναπηώλ 
(ΠΔΝΔΝ), αληί γηα ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ Δξγαηηθνύ      
Κέληξνπ Πεηξαηά πξνηίκεζαλ, σο ζπλήζσο, ην «αξηζηεξό»      
ζπλνλζύιεπκα ζηελ Αζήλα.  
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Άζιηα ζπκπαηγλία ζε βάξνο             
ησλ εξγαδνκέλσλ 

«Δμαθαλίζηεθε» απφ ην ηειηθφ θείκελν ηεο 
«εμπγίαλζεο ησλ Ναππεγείσλ Διεπζίλαο» ν 
φξνο πνπ πξνέβιεπε φηη ν λένο επελδπηήο,      
ε εηαηξεία ΟΝΔΥ, ζα έπξεπε λα δηαηεξήζεη 
ηηο ζέζεηο εξγαζίαο «ζηα ζεκεξηλά επίπεδα», 
δειαδή ζηηο 600 θαη «κε γλψκνλα θαη πξνηε-
ξαηφηεηα ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ» ζηηο πξνζ-
ιήςεηο! 

Ζ θπβέξλεζε ζηα κνπισρηά έβγαιε απφ ηε 
κέζε αθφκα θαη απηφ ην ειάρηζην πνπ είρε 
ζπκθσλεζεί κεηά ηηο αγσληζηηθέο θηλεηνπνηή-
ζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη δίλεη ην ειεχζεξν 
ζηνλ λέν ...«ζσηήξα» ησλ Ναππεγείσλ, φπσο 
αλαθέξεηαη ζην ηειηθφ θείκελν, λα «πξνβεί 
ζηαδηαθά ζε πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ ζχκθσ-
λα κε ηηο αλάγθεο θαη θαη' αλαινγία πξνο ηελ 
πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο (αλάιεςε έξγσλ, 
επέθηαζε δξαζηεξηνηήησλ)» θαη πσο «ε επη-
ινγή ηνπ πξνζσπηθνχ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα 
θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πνπ ζα εθαξκφζεη», 
ησλ νπνίσλ ε βάζε ζα είλαη «ηα νηθνλνκηθά 
δεδνκέλα (επηρεηξεκαηηθά θαη νηθνλνκνηερλη-
θά θξηηήξηα) πνπ ζα είλαη αλαγθαία γηα ηελ 
εμαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο» ηεο λέαο εηαη-
ξείαο! 

Σαπηφρξνλα ε ζπκπαηγλία θέξεη ηελ ππν-
γξαθή ηνπ εξγνδνηηθνχ - θπβεξλεηηθνχ ζπλδη-
θαιηζκνχ ζηελ πιεηνςεθία (ΓΑΚΔ) ηεο δηνί-
θεζεο ηνπ ζσκαηείνπ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην 
Ναππεγείν, πνπ ζπκκεηείρε ηελ Πέκπηε 10/11 
ζηε θηέζηα ζηνπ ππνπξγείνπ Αλάπηπμεο ραη-
ξεηίδνληαο ηηο ππνγξαθέο, ελψ βνήζεζε θαη λα 
ηπιίμνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο ζε κία θφιια 
ραξηί. 

22η ΔΙΕΘΝΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΚΟΜΜΟΤΝΙΣΙΚΨΝ & ΕΡΓΑΣΙΚΨΝ ΚΟΜΜΑΣΨΝ 

Με επιηςσία ππαγμαηοποιήθηκαν 27-28-29/10 οι επγαζίερ ηηρ 22ηρ Διεθνούρ ςνάνηη-
ζηρ Ιομμοςνιζηικών και Επγαηικών Ιομμάηων (ΔΙΕΙ), πος θιλοξένηζε ηο ΙΙ Ιούβαρ 
ζηην Αβάνα και ζηιρ οποίερ έλαβαν μέπορ 77 κόμμαηα από 60 σώπερ, ανάμεζά ηοςρ και 

ανηιπποζωπεία ηος ΙΙΕ με επικεθαλήρ ηον Γιώπγο Μαπίνο, μέλορ ηος ΠΓ ηηρ ΙΕ ηος 
ΙΙΕ και βοςλεςηήρ, από ηην ομιλία ηος οποίος παπαθέηοςμε αποζπάζμαηα: 

 

 

Ανηιμέηωποι με ζςνθήκερ         
πολύ επικίνδςνων εξελίξεων 

Σν ΚΚΕ ραηξεηίδεη ηα Κνκκνπλη-
ζηηθά Κφκκαηα θαη επραξηζηεί ην 
ΚΚ Κνχβαο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο 
22εο ΔΚΕΚ θαη ηε θηινμελία. 

Εθθξάδεη ηε δηαρξνληθή δηεζλη-
ζηηθή αιιειεγγχε ηνπ ζην ΚΚ 
Κνχβαο θαη ζηνλ θνπβαληθφ ιαφ 
πνπ αληηκεησπίδεη ζήκεξα ζνβα-
ξέο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο. 

Σν θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα ζε-
καδεχεηαη απφ ηελ φμπλζε ησλ 
αληαγσληζκψλ πνπ νδεγνχλ ζε 
ηκπεξηαιηζηηθνχο πνιέκνπο θαη 
επεκβάζεηο, ηελ έληαζε ηεο εθκε-
ηάιιεπζεο, ηελ επέθηαζε ηεο 
θηψρεηαο θαη ηεο αλεξγίαο, ηα 
θχκαηα πξνζθχγσλ θαη κεηαλα-
ζηψλ. 

Οη ιανί ζηελάδνπλ απφ ηελ αβά- 
ζηαρηε αθξίβεηα, ηνπο ρακεινχο 
κηζζνχο θαη ζπληάμεηο, ηελ ελεξ-
γεηαθή θηψρεηα. Η παλδεκία αλέ-
δεημε ηνλ ηαμηθφ ραξαθηήξα ησλ 
αζηηθψλ θξαηψλ θαη ηε γχκληα 
ησλ δεκφζησλ ζπζηεκάησλ Τγεί-
αο, ηα ηξαγηθά απνηειέζκαηα ηεο 
πνιηηηθήο ηεο εκπνξεπκαηνπνίε-
ζεο. Σν Κφκκα καο εθηηκά ηδηαίηε-
ξα ηα κέηξα πνπ πήξε ε Κνχβα 
ζηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο γηα 
ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο 
δσήο ηνπ ιανχ, ηε δηεζληζηηθή ηεο 
ζπκβνιή. 

Η ιεγφκελε «πξάζηλε κεηάβα-
ζε» κε ην πξφζρεκα ηεο δηάζσ-
ζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, φπσο θαη 
ε απνθαινχκελε 4ε βηνκεραληθή 
επαλάζηαζε είλαη ηα ζχγρξνλα 
εξγαιεία ηνπ θαπηηαιηζκνχ γηα 
ηελ αμηνπνίεζε ζπζζσξεπκέλσλ 
θεθαιαίσλ, ππεξεηνχλ ηα ζπκθέ-
ξνληα ησλ αζηηθψλ ηάμεσλ πνπ 
δπλακψλνπλ ηελ επίζεζε θαηά 
ησλ ιαψλ. 

Η ελίζρπζε ηεο πάιεο ησλ 
θνκκνπληζηψλ γηα ηελ αλαηξνπή 
ηεο θαπηηαιηζηηθήο βαξβαξφηεηαο 
είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο θα-
ζήθνλ θαη ζ' απηήλ ηελ θαηεχζπλ-
ζε ζέινπκε λα ζέζνπκε νξηζκέλα 
βαζηθά δεηήκαηα ζηξαηεγηθήο 
ζεκαζίαο πνπ απαζρνινχλ ην 
θνκκνπληζηηθφ θίλεκα, ζηηο γξακ-
κέο ηνπ νπνίνπ αλαπηχζζεηαη 
έληνλε θαη αλαγθαία δηαπάιε. 

Η ζηάζη ηων κομμοςνιζηών 
απένανηι ζηον ιμπεπιαλιζηικό 

πόλεμο 

Ο ηκπεξηαιηζηηθφο πφιεκνο 
ζηελ Οπθξαλία, αλάκεζα ζε ΗΠΑ 
- ΝΑΤΟ - ΕΕ και ηην καπιηαλιζηι-
θή Ρσζία αλαδεηθλχεη ηηο βαξηέο 
ζπλέπεηεο ηεο αληεπαλάζηαζεο 
θαη ηεο θαπηηαιηζηηθήο παιηλφξ-
ζσζεο, ε νπνία νδήγεζε ηνπο 
ιανχο πνπ νηθνδνκνχζαλ ηνλ 
ζνζηαιηζκφ γηα 70 ρξφληα ζην 
πνιπεζληθφ θξάηνο ηεο ΕΔ,  
λα ζθνηψλνληαη κεηαμχ ηνπο,  
γηα ηα ζπκθέξνληα ησλ αζηηθψλ  
ηάμεσλ. 

Η θαχζηκε χιε ηνπ πνιέκνπ 
ζπγθεληξψζεθε ηελ πξνεγνχκελε 
πεξίνδν, μεθηλψληαο αθφκε απφ 
ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο 
αλαηξνπήο ηνπ ζνζηαιηζκνχ ην 
1991 θαη ππξνδνηήζεθε: 

 Με ηελ επέκβαζε ηνπ επξσαηια-
ληηθνχ κπινθ ζηελ Οπθξαλία ην 
2014, ηε ζηήξημε θαζηζηηθψλ θαη 
θηινθαζηζηηθψλ δπλάκεσλ θαη 
ηελ επηβνιή θπβεξλεηηθήο ιχζεο 
πνπ ελαξκνλίδεηαη κε ηα ζπκ-
θέξνληά ηνπ. Σε ζπγθέληξσζε 
ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ ηνπ  
ΝΑΣΟ ζηα ξσζηθά ζχλνξα θαη   
ηε δεκηνπξγία λέσλ ακεξηθαλη-
θψλ βάζεσλ ζηελ πεξηνρή. 

 Με ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο ξσζηθήο 
αζηηθήο ηάμεο θαη ησλ πνιηηηθψλ 
ηεο εθπξνζψπσλ, νη νπνίνη κεηά 
ηηο εξσηνηξνπίεο κε ην ΝΑΣΟ θαη 
ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο αζηηθήο 
εμνπζίαο πξνψζεζαλ ζρέδην γηα 
ηνλ έιεγρν ησλ πινπηνπαξαγσ-
γηθψλ πεγψλ ηεο Οπθξαλίαο θαη 
άιισλ πξψελ ζνζηαιηζηηθψλ 
θξαηψλ ηεο εληαίαο νβηεηηθήο 
Ελσζεο, ζην πιαίζην ηεο επξα-
ζηαηηθήο θαπηηαιηζηηθήο ελνπνί-
εζεο, ζε αληαγσληζκφ κε ηα  
επξσπατθά θαη ηα ακεξηθαληθά 
κνλνπψιηα. 

Η θαηαδίθε ηνπ ακεξηθαλν-
ΝΑΣΟηθνχ ηκπεξηαιηζκνχ θαη ησλ 
νπθξαληθψλ θπβεξλήζεσλ δελ 
κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη ηελ απα-
ξάδεθηε εηζβνιή ηεο Ρσζίαο ζηελ 
Οπθξαλία, ηελ θαηαπάηεζε ηεο 
εδαθηθήο ηεο αθεξαηφηεηαο θαη 
θπξηαξρίαο πνπ πξνθαιεί ρηιηάδεο 
λεθξνχο, βάζαλα ζηνλ νπθξαληθφ 
θαη ηνλ ξσζηθφ ιαφ, ζηνπο ιανχο 
ηεο πεξηνρήο. 

Οη δπλάκεηο πνπ εγνχληαη ζηε 
ζεκεξηλή Ρσζία είλαη εθθξαζηέο 
ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ ξσζηθψλ 
κνλνπσιίσλ θαη δηαρεηξηζηέο ηνπ 
θαπηηαιηζκνχ, δελ κπνξνχλ λα 
ρξηζηνχλ σο αληηθαζηζηηθή δχλακε. 

Η πάιε ελάληηα ζηνλ θαζηζκφ 
ζπλδέεηαη κε ηελ πάιε γηα ηελ 
εμάιεηςε ησλ αηηηψλ πνπ ηνλ γελ-
λνχλ, κε ηελ αλαηξνπή ηνπ θαπη-
ηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Απένανηι ζε θέζειρ πος      
καλλιεπγούν αςηαπάηερ           

και ζςγσύζειρ 

Οη θνκκνπληζηέο αληηηίζεληαη 
ζηε θξίθε ηνπ πνιέκνπ αιιά δελ 
θαιιηεξγνχλ απηαπάηεο. Πξνζδην-
ξίδνπλ ην θνηλσληθφ - ηαμηθφ πεξη-
ερφκελν θαη ηνπο φξνπο πνπ κπν-
ξνχλ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ πξαγ-
καηηθή εηξήλε, ηελ αλάπηπμε ηεο 
θηιίαο αλάκεζα ζηνπο ιανχο, με-
θαζαξίδνληαο φηη ζην πιαίζην ηεο 
«ηκπεξηαιηζηηθήο εηξήλεο» νμχλν-
ληαη νη αληαγσληζκνί θαη δηακνξ-
θψλνληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα 
ηνπο ηκπεξηαιηζηηθνχο πνιέκνπο. 

Απηαπάηεο θαιιηεξγεί ε ζέζε 
πνπ αλαθέξεηαη ζηε δεκηνπξγία 
κηαο «λέαο αξρηηεθηνληθήο αζθά-
ιεηαο» θαη ηελ εμεχξεζε κεραλη-
ζκνχ πνπ δήζελ ζα ζπκβηβάζεη ηα 
ζπκθέξνληα ησλ ΗΠΑ, ηνπ ΝΑΣΟ 
θαη ηεο ΕΕ κε ηε Ρσζία θαη ηελ 
Κίλα γηα λα επηηεπρζεί, φπσο   
ιέγεηαη, «εηξεληθή ζπλχπαξμε». 

πγρχζεηο πξνθαιεί επίζεο ε 
πξνβνιή ηνπ ξφινπ ηνπ ΟΗΕ θαη 
ηνπ «δηεζλνχο δηθαίνπ» πνπ δηα-
κνξθψζεθε ηηο πξνεγνχκελεο 
δεθαεηίεο κε ηελ παξέκβαζε ηεο 
νβηεηηθήο Έλσζεο ζην πιεπξφ 
ησλ ιαψλ. 

ήκεξα ε θαηάζηαζε έρεη αι-
ιάμεη, ν ζπζρεηηζκφο δπλάκεσλ 
έρεη επηδεηλσζεί δξακαηηθά, ε 
πξαθηηθή ηνπ ΟΗΕ ζπλδέεηαη κε 
ηελ θάιπςε ησλ ακεξηθαλνΝΑΣΟ-
ηθψλ ζρεδηαζκψλ θαη ηκπεξηαιηζηη-
θψλ επεκβάζεσλ, φπσο δήζακε 
ζηε Γηνπγθνζιαβία, ζην Αθγαλη-
ζηάλ, ζηε πξία θαη ηε Ληβχε. 
Παιαηφηεξεο απνθάζεηο ηνπ ΟΗΕ, 
πνπ δηακνξθψζεθαλ ράξε ζηε 
νβηεηηθή Έλσζε θαη ηηο άιιεο 

ζνζηαιηζηηθέο ρψξεο, έρνπλ κείλεη 
ζην «ζπξηάξη», φπσο δείρλνπλ ηα 
παξαδείγκαηα κε ηε δηαηήξεζε 
ηεο θαηνρήο ηνπ Ιζξαήι ζηελ  
Παιαηζηίλε ή ηελ ηνπξθηθή θαην-
ρή ζηελ Κχπξν. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ηδίσο 
κεηά ηελ ίδξπζε ησλ BRICS, 
πξνβάιιεηαη σο ιχζε γηα ηελ 
εμαζθάιηζε ηεο εηξήλεο θαη ησλ 
ιατθψλ ζπκθεξφλησλ ν ιεγφκε-
λνο «πνιππνιηθφο θφζκνο», σο 
απάληεζε ζηνλ «κνλνπνιηθφ» 
θφζκν θαη ηελ πξσηνθαζεδξία 
ησλ ΗΠΑ. 

Επηινγέο ηέηνηνπ είδνπο νδε-
γνχλ ζηνλ αθνπιηζκφ ηεο εξγαηη-
θήο ηάμεο, αθπξψλνπλ ηελ απην-
ηειή εξγαηηθή - ιατθή πάιε ελά-
ληηα ζηνπο εθκεηαιιεπηέο, βάδνπλ 
ηνπο ιανχο θάησ απφ «μέλε ζε-
καία». 

Η εποσή μαρ είναι εποσή πεπά-
ζμαηορ από ηον καπιηαλιζμό 

ζηον ζοζιαλιζμό-κομμοςνιζμό 

ην πιαίζην ηνπ κνλνπσιηαθνχ 
θαπηηαιηζκνχ αλαπηχρζεθε ν  
λεθξνζάθηεο ηνπ ζπζηήκαηνο,    
ε εξγαηηθή ηάμε, ε πξσηνπφξα 
δχλακε ηεο θνηλσλίαο, θνξέαο 
ησλ λέσλ ζνζηαιηζηηθψλ ζρέζεσλ 
παξαγσγήο. Αλαπηχρζεθαλ παξα-
πέξα νη παξαγσγηθέο δπλάκεηο, 
σξίκαζαλ νη πιηθέο πξνυπνζέζεηο 
γηα ηε λέα ζνζηαιηζηηθή θνηλσλία. 

Ο θαπηηαιηζκφο έρεη μεπεξάζεη 
ηα ηζηνξηθά ηνπ φξηα, έρεη ζαπίζεη. 
Η επνρή καο είλαη επνρή πεξά-
ζκαηνο απφ ηνλ θαπηηαιηζκφ ζηνλ 
ζνζηαιηζκφ - θνκκνπληζκφ. Η  
αληεπαλάζηαζε δελ αιιάδεη ηνλ 
ραξαθηήξα ηεο επνρήο καο. 

Η βαζηθή αληίζεζε αλάκεζα 
ζηνλ θνηλσληθφ ραξαθηήξα ηεο 
παξαγσγήο θαη ηεο εξγαζίαο θαη 
ηελ θαπηηαιηζηηθή ηδηνπνίεζε ησλ 
απνηειεζκάησλ ηνπο, ε αληίζεζε 
θεθαιαίνπ - εξγαζίαο νμχλεηαη, 
παίξλεη πξσηνθαλείο δηαζηάζεηο 
θαη επηβάιιεηαη λα ιπζεί κε ηε 
ζνζηαιηζηηθή επαλάζηαζε. 

Ο ραξαθηήξαο ηεο επαλάζηα-
ζεο δελ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ζπ-
ζρεηηζκφ δπλάκεσλ αιιά απφ ηελ 
σξίκαλζε ησλ πιηθψλ πξνυπνζέ-
ζεσλ γηα ηνλ ζνζηαιηζκφ θαη ηε 
βαζηθή αληίζεζε πνπ θαιείηαη λα 
επηιχζεη. 

Αληηθεηκεληθά, δελ ππάξρεη ελ-
δηάκεζν ζηάδην αλάκεζα ζηνλ 
θαπηηαιηζκφ θαη ηνλ ζνζηαιηζκφ - 
θνκκνπληζκφ γηαηί δελ ππάξρεη 
ελδηάκεζε εμνπζία αλάκεζα ζηελ 
αζηηθή θαη ηελ εξγαηηθή. Κάζε 
θπβεξλεηηθή ιχζε ζην έδαθνο 
ηνπ ζπζηήκαηνο αλαπαξάγεη ηελ 
εμνπζία ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηελ 
θαπηηαιηζηηθή ηδηνθηεζία ζηα κέζα 
παξαγσγήο, δηαηεξεί ηελ εθκε-
ηάιιεπζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο 
απφ ην θεθάιαην. 

Οη απνθαινχκελεο «πξννδεπ-
ηηθέο θπβεξλήζεηο» δηαηήξεζαλ, 
φπσο ήηαλ αλακελφκελν, ηηο βά-
ζεηο ηνπ θαπηηαιηζκνχ, ζηήξημαλ 
θαη ζηεξίρηεθαλ ζην αζηηθφ θξά-
ηνο, ζηελ εμνπζία ησλ κνλνπσιί-
σλ, ελζσκαηψζεθαλ ζην ζχζηε-
κα, επέβαιαλ αληηιατθά κέηξα θαη 
πξνθάιεζαλ ηε ιατθή αγαλάθηεζε, 
θαηέζηεηιαλ ιατθέο θηλεηνπνηήζεηο 
θαη ππνλφκεπζαλ ηε δξάζε ΚΚ.  

Αναγκαία η άνηληζη            
ζςμπεπαζμάηων για ηη          

ζοζιαλιζηική οικοδόμηζη 

Σν Κφκκα καο κέζα απφ πνιχ-
ρξνλε έξεπλα κε θέληξν ηελ αλα-
ηξνπή ηνπ ζνζηαιηζκνχ ζηελ 
ΕΔ θαηέιεμε ζε νπζηαζηηθά  
ζπκπεξάζκαηα πνπ εκπινχηηζαλ 
ηε ζηξαηεγηθή ηνπ, ηελ αληίιεςή 
ηνπ γηα ηε ζνζηαιηζηηθή νηθνδφ-
κεζε. 

Ο ζνζηαιηζκφο αλαηξάπεθε 
«απφ ηα κέζα θαη ηα πάλσ», ζηηο 
ζπλζήθεο νπνξηνπληζηηθήο δηά-
βξσζεο ηνπ ΚΚΕ, κέζα ζε κηα 
πνξεία πνπ επηρεηξήζεθε λα    
αληηκεησπηζηνχλ πξνβιήκαηα  
ηεο ζνζηαιηζηηθήο νηθνδφκεζεο,   
ρξεζηκνπνηψληαο θαπηηαιηζηηθά       
εξγαιεία, ζηνηρεία ηεο «αγνξάο», 
αιινηψλνληαο, ππνλνκεχνληαο  
ηηο αξρέο ηεο ζνζηαιηζηηθήο     
νηθνδφκεζεο. 

ην έδαθνο απηφ δεκηνπξγή-
ζεθε θαη αλαπηχρζεθε θνηλσληθφ 
ζηξψκα πνπ ηα ζπκθέξνληά ηνπ 
δελ ρσξνχζαλ ζηνλ ζνζηαιηζκφ  
θη απηφ εθθξάζηεθε ζε θνκκαηηθφ 
θαη θξαηηθφ πνιηηηθφ επίπεδν.     
Η πεξεζηξφηθα ήηαλ ε ηειεπηαία 
πξάμε απηνχ ηνπ δξάκαηνο. 

Σν ΚΚΕ έρεη ηνπνζεηεζεί γηα 
ηελ Κίλα θαη ηελ θαπηηαιηζηηθή 
ηεο πνξεία, έρεη ηεθκεξηψζεη ηε 
ζέζε φηη ζηελ Κίλα έρνπλ επηθξα-
ηήζεη απφ ρξφληα νη θαπηηαιηζηη-
θέο ζρέζεηο παξαγσγήο, φηη θπξη-
αξρνχλ θαη ηζρπξνπνηνχληαη ηα 
κνλνπψιηα ζε φινπο ηνπο ηνκείο 
θαη ε εξγαηηθή δχλακε είλαη εκπφ-
ξεπκα, κε πςειφ βαζκφ εθκεηάι-
ιεπζεο. 

Σα κνλνπψιηα κε έδξα ηελ  
Κίλα, κε ηε ζηήξημε ηνπ θξάηνπο, 
επεθηείλνληαη ζε φιν ηνλ θφζκν, 
εμάγνληαη ηξηζεθαηνκκχξηα δνιά-
ξηα, αμηνπνηείηαη ν «Νένο Δξφκνο 
ηνπ κεηαμηνχ» γηα ηε δηείζδπζε 
ησλ κνλνπσιίσλ ζηελ Αζία, ζηελ 
Αθξηθή, ζηελ Επξψπε, ζηε Λαηη-
ληθή Ακεξηθή, πνιιαπιαζηάδνληαη 
ηα θαπηηαιηζηηθά θέξδε. Μέζα ζ' 
απηήλ ηελ πνξεία δεκηνπξγήζε-
θαλ ζηελ Κίλα νη πάλσ απφ 1.000 
δηζεθαηνκκπξηνχρνη πνπ βξίζθν-
ληαη ζηηο πξψηεο ζέζεηο ηεο     
παγθφζκηαο πινπηνθξαηίαο. 

Με ηη ζημαία ηηρ ηαξικήρ        
πάληρ για ηον ζοζιαλιζμό-

κομμοςνιζμό 

Οη θνκκνπληζηέο έγξαςαλ εξσ
- ικές ζελίδες κάηω από ηη δική 
ηνπο ζεκαία, πνπ είλαη ε πάιε γηα 
ηνλ ζνζηαιηζκφ - θνκκνπληζκφ. 
Απηφ ηνπο έδσζε δχλακε θαη ζ' 
απηφλ ηνλ δξφκν, ζηνλ δξφκν ηεο 
Οθησβξηαλήο νζηαιηζηηθήο Επα-
λάζηαζεο, κπνξεί λα μεπεξάζεη ην 
θνκκνπληζηηθφ θίλεκα ηελ ηδενιν-
γηθή, πνιηηηθή θαη νξγαλσηηθή θξί-
ζε πνπ αληηκεησπίδεη, ζηεξηγκέλν 
ζηνλ καξμηζκφ-ιεληληζκφ, ζηνλ πξν- 
ιεηαξηαθφ δηεζληζκφ, ζηελ ππεξά-
ζπηζε ησλ αξρψλ ηεο ζνζηαιηζηη-
θήο επαλάζηαζεο θαη νηθνδφκεζεο 
θαη λα πξνρσξήζεη ζηελ ελαξκφ-
ληζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ κε ηηο 
αλάγθεο ηεο ηαμηθήο πάιεο, ζηελ 
επαλαζηαηηθή αλαζπγθξφηεζε. 

ήκεξα, 100 ρξφληα κεηά ηελ 
ίδξπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, 
κπνξεί δπζηπρψο λα κελ έρνπκε 
ζην πιεπξφ καο κηα ηέηνηα δχλα-
κε ππνζηήξημεο ηεο εηξήλεο θαη 
ησλ ιαψλ, φπσο ήηαλ ε ΕΔ, 
αιιά είκαζηε πεπεηζκέλνη πσο     
ν ζνζηαιηζκφο είλαη ην κέιινλ,    
ε κφλε ελαιιαθηηθή θηινιατθή 
δηέμνδνο θαη νη ιανί ε κφλε ππεξ-
δχλακε πνπ κπνξεί λα ηνλ πξαγ-
καηψζεη. 

Δθαηνκκύξηα γηα ηνπο εθνπιηζηέο,  
«ηξύπηα θαιάζηα» γηα ηνλ ιαό 

Δθαηνκκχξηα ζπλερίδεη λα πξνζθέξεη ε θπβέξ-
λεζε ηεο ΝΓ ζηνπο ...αλαμηνπαζνχληεο εθνπιη-
ζηέο ηεο αθηνπινΐαο γηα ηε «βησζηκφηεηα» ησλ 
εηαηξεηψλ ηνπο, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ γηα ηνπο   
εξγαδφκελνπο ππάξρνπλ κφλν «θνππφληα» θαη    
ε ρνληξνθνκκέλε θνξντδία κε ην «θαιάζη ηνπ 
λνηθνθπξηνχ».  

Με λνκνζεηηθή ξχζκηζε πνπ ςεθίζηεθε ηελ 
Πέκπηε 10/11 ζηελ Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο, ε 
θπβέξλεζε ηνπο εμαζθαιίδεη άιια 40 εθαηνκκχ-
ξηα, ηα νπνία ζα εηζπξάμνπλ κε ζπλνπηηθέο δηα-
δηθαζίεο, θαη κάιηζηα κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ.  

Γηα λα θαηαβιεζνχλ δε κηα ψξα αξρχηεξα, ε 
εθηακίεπζή ηνπο δελ ζα γίλεη απφ ην Πξφγξακκα 
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηνπ ππνπξγείνπ Ναπηηιί-
αο, αιιά θαηά «παξέθθιηζε» ηνπ ζρεηηθνχ λφκνπ 
απηά ζα θαηαβιεζνχλ απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπν-
ινγηζκφ ηνπ ππνπξγείνπ. 

ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε, ε εμήγεζε πνπ δίλε-
ηαη γηα απηήλ ηε λέα επλντθή ξχζκηζε γηα ηνπο 
εθνπιηζηέο είλαη φηη γίλεηαη γηα ηε «βησζηκφηεηα 
ηνπ θιάδνπ αθηνπινΐαο», θαζψο «ιφγσ ησλ   
νηθνλνκηθψλ ζπγθπξηψλ, φπσο νη πιεζσξηζηηθέο 
πηέζεηο θαη ε αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ θαπζίκνπ, 
έρεη ζνβαξή δπζθνιία λα αληαπεμέιζεη ζηηο ππν-
ρξεψζεηο ηνπ»! 

Ζ εηδηθή αγνξήηξηα ηνπ ΚΚΔ Μαξία Κνκλε-
λάθα, θαηαγγέιινληαο ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν, 
ηφληζε φηη «Σελ ίδηα ψξα δελ παίξλεηε θαλέλα 
κέηξν, ελψ 4-5 θνξέο κέζα ζε έλαλ ρξφλν έρνπλ 
απμεζεί ηα αθηνπιντθά εηζηηήξηα, θάλνληαο απα-
γνξεπηηθή ηε ρξήζε ηνπο απφ ηνπο λεζηψηεο, 
αιιά θαη ηνπο επηζθέπηεο ησλ λεζηψλ. Μέρξη 
ηψξα δελ δίλνληαη ζηνπο λεζηψηεο νχηε θαλ   
απηέο νη φπνηεο επηδνηήζεηο ηνπ κεηαθνξηθνχ 
ηζνδχλακνπ. 

Όρη κφλν ηνπο κπνπθψλεηε κε "δεζηφ" ρξήκα 
θαη επηδνηήζεηο, αιιά δηαηεξείηε θαη ζην δηελε-
θέο ηηο θνξναπαιιαγέο ηνπο. Δίλαη πξαγκαηηθή 
πξφθιεζε, ηελ ψξα πνπ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο 
θαη ηα ιατθά ζηξψκαηα νη εληζρχζεηο ζαο παξα-
κέλνπλ ζηα δηάθνξα ηξχπηα θαιάζηα». 

Καηάζηαζε πςεινύ θηλδύλνπ           
ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά 

«Γηα άιιε κηα θνξά βιέπνπκε θαη γηλφκα-
ζηε κάξηπξεο κηαο θαηάζηαζεο αδηφξζσηεο 
αλεπζπλφηεηαο θαη εγθιεκαηηθήο ακέιεηαο 
απφ ηελ εξγνδνζία ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά θαη 
ζπγθεθξηκέλα ηελ COSCO θαη Dport κε     
αθνξκή ηα έληνλα θαηξηθά θαηλφκελα», 6/11, 
θαηαγγέιιεη ην σκαηείν ΔΝΔΓΔΠ θαη κεηα-
μχ ησλ άιισλ πξνζζέηεη: 

«Καηά ηε βξαδηλή βάξδηα θφπεθαλ θάβνη απφ 
ην πινίν "CMA TITUS" κε απνηέιεζκα λα   
ππάξρεη ζνβαξφο θίλδπλνο γηα ηηο δσέο φισλ 
ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ιηκάλη. Δπίζεο ππήξραλ 
πηψζεηο container θαη θνιψλαο θσηηζκνχ φπνπ 
θαη πάιη θηλδχλεςαλ δσέο ησλ δηεξρνκέλσλ  
ζπλαδέιθσλ νδεγψλ. 

Όιε απηή ε ακέιεηα γίλεηαη κε ηηο πιάηεο ηεο 
θπβέξλεζεο πνπ έρνπλ ηζνπεδψζεη θαη απαμηψ-
ζεη ηνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο. Δίλαη ππεχ-
ζπλνη γηα ηελ κε εθαξκνγή κέηξσλ γηα ηελ πξφ-
ιεςε ηεο αζθάιεηαο ηεο δσήο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Σν ζσκαηείν ΔΝΔΓΔΠ έρεη επαλεηιεκκέλα 
ζέζεη ην αίηεκα πξνιεπηηθά ζε θαηαζηάζεηο 
έληνλσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ λα δηαθφπηνληαη 
φιεο νη εξγαζίεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο 
καο θαη φρη "φηαλ ρξεηαζηεί" φπσο θάπνηνη    
ηπράξπαζηνη ηζρπξίδνληαη». 

Ππξθαγηά ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο       
εηαηξείαο πεηξειαηνεηδώλ «Coral»         

Ππξθαγηά μέζπαζε ην άββαην 29/10 ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο πεηξειαηνεη-
δψλ «Coral» ζην Πέξακα. 

Σν «λέν» απηφ αηχρεκα αλαδεηθλχεη ηελ επη-
θηλδπλφηεηα ηεο θαηάζηαζεο ζε βάξνο κίαο νιφ-
θιεξεο πφιεο, πνπ είλαη ζε «πνιηνξθία» απφ 
θαδάληα ηνπ ζαλάηνπ, φπσο ηα ραξαθηεξίδνπλ νη 
θάηνηθνη, ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο COSCO, εγθπ-
κνλψληαο ηνλ θίλδπλν γηα έλα βαξχ βηνκεραληθφ 
αηχρεκα. 

Αλ θαη ε ππξθαγηά ηέζεθε ππφ έιεγρν, ηίπνηα 
δελ είλαη ζίγνπξν ζε έλα ρψξν πνπ είλαη γεκάηνο 
απφ ππνιείκκαηα πεηξειαηνεηδψλ θαη πάξα  
πνιιά εχθιεθηα πιηθά.  

ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ  

Ομύηαηνη αληαγσληζκνί γηα        
ην «πιαθόλ» ζην θπζηθό αέξην 

Ξεπεξλψληαο ηα φξηα ηεο θνξντδίαο ε Κνκη-
ζηφλ αλαθνίλσζε ηελ πξφηαζή ηεο γηα «πιαθφλ» 
ζηε ρνλδξηθή ηηκή ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηα 
θξάηε – κέιε ηεο ΔΔ, ην νπνίν νξίδεη ζηα 275 
επξψ ηε κεγαβαηψξα, πνπ είλαη ηξεηο θνξέο πςε-
ιφηεξν απφ ηνλ κέζν φξν ηεο ηειεπηαίαο πεληαε-
ηίαο, θιείλνληαο έηζη ρσξίο ληξνπή ην θεθάιαην 
«κέηξα αλαθνχθηζεο ηνπ ιανχ» απφ ην δπζβά-
ζηαρην θφζηνο ηεο Δλέξγεηαο! 

Αξθεί λα ζθεθηεί θαλείο φηη ζήκεξα, ζην ρξε-
καηηζηήξην ηνπ Άκζηεξληακ, φπνπ δηαπξαγκα-
ηεχνληαη ηηο ηηκέο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ φινη νη 
πξνκεζεπηέο θαη φρη κφλν απφ ηε Ρσζία, ε ηηκή 
γηα ηηο παξαδφζεηο ηνπ Γεθέκβξε θπκαίλνληαη 
ζηα 120 επξψ.  

Αθφκε θη έηζη απηφ ην πιαθφλ, φκσο, θαίλεηαη 
φηη ζπλερίδεη λα κελ είλαη απνδεθηφ απφ έλα 
κπινθ θξαηψλ ηεο ιπθνζπκκαρίαο, κε ππξήλα 
ηε Γεξκαλία θαη ηελ Οιιαλδία, κε απνηέιεζκα   
ε ζπλεδξίαζε λα αλαβιεζεί πξηλ θαλ αξρίζεη ην 
πκβνχιην ππνπξγψλ ελέξγεηαο, πνπ επξφθεηην 
λα γίλεη ηελ Πέκπηε 27 Ννέκβξε.. 

15 ρψξεο ηεο ΔΔ, αλάκεζά ηνπο θαη ε Διιάδα, 
δήηεζαλ ε πξφηαζε ηεο Κνκηζηφλ γηα ην πιαθφλ 
λα έρεη ρακειφηεξε ηηκή, κεηαμχ 150 έσο 200 
επξψ/MWh. 

Οη θπξψζεηο ζηε Ρσζία, κε αθνξκή ηνλ ηκπε-
ξηαιηζηηθφ πφιεκν, επηβαξχλνπλ ηνλ ιαφ θαη φρη 
ηα κνλνπψιηα ηεο Δλέξγεηαο, πνπ ζε Ρσζία, Δπ-
ξψπε θαη Ακεξηθή ζπλερίδνπλ λα θάλνπλ αηάξα-
ρα ηηο δνπιεηέο ηνπο, έρνληαο κάιηζηα πξνζαξκφ-
ζεη ζηηο λέεο ζπλζήθεο ηα κεηαμχ ηνπο αιηζβεξί-
ζηα. 

Ζ πξνκήζεηα θαη ην θφζηνο ηεο Δλέξγεηαο ζπλ-
δένληαη άκεζα κε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ 
δηαθνξεηηθψλ νηθνλνκηψλ ηεο ΔΔ θαη αμηνπνηνχ-
ληαη ζηα κεηαμχ ηνπο παδάξηα, ζε βάξνο ησλ ιατ-
θψλ αλαγθψλ, πνπ ζπλζιίβνληαη ζε φια αλεμαη-
ξέησο ηα θξάηε - κέιε γηα λα ζσξαθίδνληαη ηα 
ζπκθέξνληα ηνπ θεθαιαίνπ. 

Κακηά αλακνλή γηα «ζσηήξεο» ινηπόλ!           
Απηνί δελ ππάξρνπλ πνπζελά, φπσο δείρλεη θαη   
ε πξφηαζε ηεο Κνκηζηφλ γηα ην δήζελ «πιαθφλ», 
πνπ ζηε ρψξα καο ήηαλ πξφηαζε φισλ ησλ αζηη-
θψλ θνκκάησλ, ΝΓ, ΤΡΗΕΑ θαη ΠΑΟΚ/
ΚΗΝΑΛ. 

Γηέμνδν θαη πξννπηηθή κπνξεί λα δώζεη κό-
λν ν ιαόο! Παιεχνληαο γηα νπζηαζηηθή αλαθνχ-
θηζε απφ ηελ αθξίβεηα θαη ηελ ελεξγεηαθή θηψ-
ρεηα, ηξαβψληαο ηελ πξίδα απφ ην ζχζηεκα πνπ 
θάλεη ηελ Δλέξγεηα παλάθξηβν αγαζφ θαη εκπν-
ξεχεηαη ηηο αλάγθεο ηνπ. 

  Καιό ηαμίδη ζπλάδειθε Κώζηα 
Έλαο αγσληζηήο λαπηεξγάηεο κεραληθφο, ν 

Κώζηαο Εατκεο, έθπγε απφ ηε δσή ζε ειηθία   
67 ρξφλσλ, κεηά απφ παιηθαξίζηα κάρε κε ηνλ 
θαξθίλν. 

πγθινληζηηθέο είλαη νη καξηπξίεο λαπηεξγα-
ηψλ, γηα ηε καρεηηθή ζηάζε ηνπ ζηελ πξψηε   
Παγθφζκηα Απεξγία ηεο ΠΔΜΔΝ ην 1980, φπνπ 
πξσηνζηάηεζε ζην θαξάβη πνπ ππεξεηνχζε, ζηελ 
πεξηθξνχξεζε θαη ηελ επηηπρία ηεο απεξγίαο.  

Θα ηνλ ζπκφκαζηε θαη ζα κλεκνλεχνπκε ην 
ήζνο, ηε καρεηηθφηεηα θαη ηε δπλακηθή ηνπ. 

«ΣΔΦΔΝΩΝ» 

Άζιηεο ζπλζήθεο κε ην θαγεηό                 
ζε πινία γηα ηνπο λαπηεξγάηεο 
Σελ παξαβίαζε ηεο Δ γηα ην αληίηηκν ηξν-

θήο απφ εθνπιηζηηθέο εηαηξείεο ζε βάξνο ησλ 
λαπηεξγαηψλ, θαηαγγέιιεη ε Παλειιήληα 
Έλσζε Καησηέξσλ Πιεξσκάησλ Μεραλήο 
Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ «ηέθελζσλ».  

πγθεθξηκέλα, ζε πεξηνδείεο ηνπ σκαηείνπ 
ζηα πινία Terra jet, Champion jet 2, Sifnos 
jet, δηαπηζηψζεθε γηα άιιε κία θνξά, φηη νη εηαη-
ξείεο «πεηάλε» έλα πηάην θαί ηεο θαθηάο ψξαο, 
ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη δελ ηνχο θαηαβάιινπλ 
ζην ρέξη - φπσο νθείινπλ κε βάζε ην άξζξν 3 
ηεο Δ - ην αληίηηκν ηξνθήο ην νπνίν αλέξρεηαη 
ζε 20,58 επξσ/εκεξεζίσο.  

«Kακία παξαβίαζε ηεο Δ δελ ζα γίλεη 
αλεθηή» ζεκεηψλεη ν «ηέθελζσλ».  

Σηε θωηογραθία θαίλεηαη θαζαρά ε γλωζηή 
αζιηόηεηα ηωλ θειηδόι κε έλα πηάηο θαΐ   

     αγλώζηοσ προειεύζεως. 
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Παξάλνκεο θξίζεθαλ  

κηα ζεηξά δηαηάμεηο ηνπ  

λόκνπ - έθηξσκα από ην ηΔ 
Αληηζπληαγκαηηθέο θξίλνληαη απφ ην πκβνχιην 

ηεο Δπηθξαηείαο δηάθνξεο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ - 
έθηξσκα γηα ηα Δξγαζηαθά (λόκνο Υαηδεδάθε), 
πην ζπγθεθξηκέλα απηέο πνπ αθνξνχλ ην ειεθηξν-
ληθό θαθέισκα κε ην Γεληθό Μεηξών πλδηθα-
ιηζηηθώλ Οξγαλώζεσλ (ΓΔΜΖΟΔ), γηα ην  
νπνίν είραλ πξνζθχγεη ην Δξγαηηθφ Κέληξν       
Αζήλαο θαη άιιεο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο. 

ΠΑΜΔ:  
Ο λόκνο - έθηξσκα ζα πεηαρηεί ζηα ζθνππίδηα! 

ρνιηάδνληαο ηελ εμέιημε κε ηελ απφθαζε ηνπ 
ηΔ γηα ην ειεθηξνληθφ κεηξψν, ην ΠΑΜΔ       
ζεκεηψλεη: 

«Με απόθαζή ηνπ ην ΣηΔ ππνδεηθλύεη σο παξά-
λνκεο κηα ζεηξά δηαηάμεηο πνπ αθνξνύλ ην ειεθηξν-
ληθό κεηξών, ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ 
ζπλδηθαιηζηηθώλ νξγαλώζεσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ 
λόκν - έθηξσκα ηνπ Χαηδεδάθε πνπ είρε λνκν-
ζεηήζεη πέξζη ε θπβέξλεζε. 

Η ππόζρεζε πνπ είρακε δώζεη πέξζη ζηελ θπ-
βέξλεζε θαη ζηνλ ππνπξγό όηαλ έθεξλαλ ηνλ λόκν 
- έκτρωμα ήταν μία: Πως αστός ο νόμος - 
έθηξσκα ζα κείλεη ζηα ραξηηά, ζα πεηαρηεί ζηα 
ζθνππίδηα. 

Μέζα ζηε δσή ν αληεξγαηηθόο λόκνο έρεη αθπ-
ξσζεί ζηελ πξάμε από ηνπο εξγαηηθνύο αγώλεο! 
Τνλ είραλ θαηαξγήζεη δεθάδεο ζπλδηθαιηζηηθέο 
νξγαλώζεηο θαη ζα ζπλερίζνπκε κε ηελ ίδηα απν-
θαζηζηηθόηεηα κέρξη λα θάλνπκε θνπξειόραξην 
όιν ηνλ ζρεδηαζκό θπβεξλήζεσλ θαη επηρεηξεκα-
ηηθώλ νκίισλ πνπ ζέινπλ λα κεηαηξέςνπλ ηα ζπλ-
δηθάηα ζε ειεγρόκελεο ειεθηξνληθέο θαξηθα-
ηνύξεο». 

Ο βξώκηθνο ξόινο θαη ηα ςέκαηα  
ηεο Δ απνθαιύθζεθαλ μαλά 

Σελ αλάξηεζε ηεο πλνκνζπνλδίαο Δπξσπατθψλ 
πλδηθάησλ (Δ) ζην Twitter, πνπ παξνπζηάδεη 
εηθφλεο απφ ηε κεγάιε απεξγηαθή ζπγθέληξσζε ησλ 
ζπλδηθάησλ ζηα Πξνπχιαηα σο δξάζε ηεο ΓΔΔ, 
πνπ είλαη ε ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε κέινο ηεο 
ζηελ Διιάδα, ζηειηηεχεη ην ΠΑΜΔ. 

Θπκίδεη φηη ε Δ ην 2019 είρε δεκνζηεχζεη κηα 
«βξψκηθε επηζηνιή» ελαληίνλ ησλ ηαμηθψλ ζπλδηθά-
ησλ ζηελ Διιάδα, κηιψληαο γηα «βίαηεο, ζηαιηληθέο 
κεηνςεθίεο, γηα ην κεηνςεθηθό γθξνππ ΠΑΜΔ». 

«Απηό ην κεηνςεθηθό γθξνππ, απηά ηα ζπλδηθάηα, 
νη Οκνζπνλδίεο θαη ηα Δξγαηηθά Κέληξα ηεο Διιάδαο 
νξγάλσζαλ κηα από ηηο κεγαιύηεξεο απεξγηαθέο θηλε-
ηνπνηήζεηο ησλ ηειεπηαίσλ ρξόλσλ ζηελ Διιάδα θαη 
απηή ηε δξάζε ζέινπλ λα ηελ θαπειεπηνύλ νη ςεύηεο, 
ζπθνθάληεο, γξαθεηνθξάηεο ησλ Βξπμειιώλ, ππεξέηεο 
ησλ κνλνπσιίσλ», ζρνιηάδεη ραξαθηεξηζηηθά ην 
ΠΑΜΔ.  

Παξάιιεια, ζηειηηεχεη ηε ζηάζε πνπ θξαηνχλ νη 
δπλάκεηο ηεο Δ απέλαληη ζηνπο εξγαηηθνχο αγψ-
λεο ζε θάζε ρψξα, ππελζπκίδνληαο πξφζθαηα φηη 
δπλάκεηο ηεο «επηηέζεθαλ θαη ζπθνθάληεζαλ ηελ 
κεγάιε απεξγία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα δηπιηζηήξηα» 
ηεο Γαιιίαο. 

«Δίλαη ερζξνί ησλ εξγαηηθψλ αγψλσλ!», ηνλίδεη 
ην ΠΑΜΔ θαη πξνζζέηεη φηη νη ελ ιφγσ ζπλδηθαιη-
ζηέο είλαη «ππεξέηεο ηεο ΔΔ, ησλ ΖΠΑ θαη ησλ επη-
ρεηξεκαηηθψλ νκίισλ». «Γηα ρξόληα απηέο νη δπλά-
κεηο δέρηεθαλ θαη ζπλππέγξαςαλ ηα αληεξγαηηθά κέ-
ηξα ζε Διιάδα θαη Δπξώπε, ζηήξημαλ ηα αληεξγαηηθά 
κλεκόληα, ηηο κεηώζεηο κηζζώλ. Καη όηαλ δελ κπν-
ξνύλ λα εκπνδίζνπλ ηηο θηλεηνπνηήζεηο ησλ εξγαηώλ, 
επηρεηξνύλ λα θαπειεπηνύλ ηνπο κεγάινπο εξγαηηθνύο 
αγώλεο γηα λα θηινηερλήζνπλ έλα "αγσληζηηθό"   
πξνθίι. Οη εξγάηεο ηεο Διιάδαο ζαο μέξνπκε θαιά. 
Καηεβάζηε ηα ςέκαηά ζαο!», θαηαιήγεη ην ΠΑΜΔ. 

ΝΑΤΣΗΚΖ  ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Ζ θπβέξλεζε αλνίγεη ην δξόκν       
γηα ηελ αλαγλώξηζε ησλ πηπρίσλ 

ησλ ηδησηηθώλ θνιεγίσλ           
Ζ δηππνπξγηθή απφθαζε ησλ ππνπξγψλ Ναπηη-

ιίαο θαη Παηδείαο κε ζέκα ηελ «πγθξφηεζε ηεο 
Δπηηξνπήο Ηζνηηκηψλ γηα ηελ ηζνηίκεζε ηίηισλ 
λαπηηθψλ ζρνιψλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο εμσ-
ηεξηθνχ κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ ησλ Αθαδεκηψλ 
Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ (ΑΔΝ)», «αλνίγεη ην δξφκν 
ζηελ αλαγλψξηζε πηζηνπνηεηηθψλ απφ ηξηηνβάζκη-
α ηδησηηθά θνιέγηα, πνπ ιεηηνπξγνχλ θαη ζηε ρψξα 
καο, εθδίδνληαο ζε ζπλεξγαζία κε θνιέγηα ηνπ 
εμσηεξηθνχ, ηζφηηκα πηζηνπνηεηηθά» επηζεκαίλεη 
ε ΠΔΜΔΝ ζε αλαθνίλσζή ηεο 22/11. 

πγθεθξηκέλα, ζεκεηψλεη φηη «ραξαθηεξηζηηθή 
είλαη ε αλαθνξά ζηελ ηζηνζειίδα ηδησηηθνχ θνιε-
γίνπ, πνπ έρεη κεηαμχ άιισλ θαη ηκήκαηα Πινηάξ-
ρσλ – Μεραληθψλ ηνπ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ, φηη: 
"ην UK ENIC είλαη αξκφδην γηα ηνλ έιεγρν θαη 
ηελ πηζηνπνίεζε φηη νη ηίηινη ζπνπδψλ 
(πξνπηπρηαθνί θαη κεηαπηπρηαθνί) πνπ απνλέκν-
ληαη ζηνπο απφθνηηνπο ησλ Διιεληθψλ θνιεγίσλ 
είλαη απνιχησο ηζφηηκνη σο πξνο ηα επαγγεικαηη-
θά θαη αθαδεκατθά ηνπο δηθαηψκαηα ζηε Μ. Βξε-
ηαλία κε εθείλνπο, πνπ απνλέκνληαη ζηνπο απφθνη-
ηνπο ηνπ ηδίνπ Βξεηαληθνχ παλεπηζηεκίνπ, νη νπνί-
νη νινθιεξψλνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζηε Μ. Βξεηα-
λία". Δπίζεο ε δηππνπξγηθή απφθαζε δξνκνινγεί 
ηελ εθαξκνγή ηνπ Π.Γ.141/2014, πνπ θαζνξίδεη 
κεηαμχ άιισλ ζηα εηδηθά πξνζφληα γηα ηελ απφ-
θηεζε δηπισκάησλ Α’ θαη Β’ Πινηάξρσλ, Μερα-
ληθψλ, φηη αλαγλσξίδεη θαη "αληίζηνηρεο ηζφηηκεο 
ζρνιήο εζσηεξηθνχ/εμσηεξηθνχ"». 

Ζ ΠΔΜΔΝ ηνλίδεη φηη «ε δηαρξνληθή ππνβάζ-
κηζε ηεο δεκφζηαο λαπηηθήο εθπαίδεπζεο θαη κε-
ηεθπαίδεπζεο απφ ηηο κέρξη ζήκεξα θπβεξλήζεηο, 
έρεη ζηξψζεη ην έδαθνο γηα ηα ηξσθηηθά ηεο ηδησ-
ηηθήο εθπαίδεπζεο, εληάζζεηαη ζηηο θαηεπζχλζεηο 
ησλ εθνπιηζηψλ γηα παξαγσγή εξγαηηθνχ δπλακη-
θνχ, ρσξίο Δ θαη ζπγθξνηεκέλα δηθαηψκαηα».  

Καιεί ηνπο ζπνπδαζηέο, ηνπο Μεραληθνχο, ηνπο 
λαπηεξγάηεο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, λα ζπλερί-
ζνπλ θαη λα δπλακψζνπλ ηνλ αγψλα, γηα κφξθσζε 
θαη δνπιεηά κε δηθαηψκαηα, κε βάζε ηηο ζχγρξνλεο 
αλάγθεο ηνπο. 

ΑΠΔΡΓΗΔ Δ ΟΛΖ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ  

ηνλ αγώλα γηα νπζηαζηηθέο απμήζεηο 
κηζζώλ θαη δνπιεηά κε δηθαηώκαηα 
Με ζπλερείο απεξγηαθέο θαη άιιεο αγσληζηηθέο 

θηλεηνπνηήζεηο, εξγαδόκελνη ζε όιε ηελ Δπξώπε 
δίλνπλ ηε κάρε γηα νπζηαζηηθέο απμήζεηο κηζζψλ 
απέλαληη ζηελ «απνγείσζε» ηνπ πιεζσξηζκνχ,  
δηεθδηθνχλ δνπιεηά κε δηθαηψκαηα απέλαληη ζηελ 
εληεηλφκελε επίζεζε ηεο εξγνδνζίαο θαη ησλ αζηη-
θψλ θπβεξλήζεσλ φισλ ησλ απνρξψζεσλ, πνπ επη-
ρεηξνχλ λα θνξηψζνπλ ζηηο πιάηεο ησλ ιαψλ ηνλ 
«ινγαξηαζκφ» θαη απφ ηελ πξνβιεπφκελε λέα θαπη-
ηαιηζηηθή θξίζε ζηελ Δπξσδψλε. 

ην Βέιγην, νη εξγαδφκελνη ζηνπο ζηδεξφδξν-
κνπο, ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, δεκφζηνη ππάιιεινη, 
εθπαηδεπηηθνί, πγεηνλνκηθνί θ.ά. πξνρψξεζαλ 9/11 
ζε παλεζληθή παλεξγαηηθή απεξγία, απαηηψληαο 
απμήζεηο ζηνπο κηζζνχο, ηνπο νπνίνπο θαη ζηε    
ζπγθεθξηκέλε ρψξα εμαλεκίδεη ν πιεζσξηζκφο πνπ 
θαιπάδεη. 

ηε Γαιιία, ζε λέα απεξγηαθή θηλεηνπνίεζε 
πξνρψξεζαλ 10/11νη εξγαδφκελν, νπιηζκέλνη κε ηε 
ζεκαληηθή πείξα ηνπ πνιπήκεξνπ αγψλα πνπ δφζε-
θε πξφζθαηα ζηα δηπιηζηήξηα ηεο ρψξαο θαη ησλ 
θηλεηνπνηήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε πνι-
ινχο θιάδνπο. 

ηελ Ηζπαλία, νη εξγαδόκελνη ζηηο Μεηαθν-
ξέο πξνρψξεζαλ ζε λέα απεξγία απφ ηελ 13/11. 
Αθφκα, ζε απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο πξνζαλα-
ηνιίδνληαη θαη νη πγεηνλνκηθνί, θαηαγγέιινληαο 
κεηαμχ άιισλ ηηο ηεξάζηηεο ειιείςεηο ζηηο δνκέο  
Τγείαο, κε φ,ηη ζπλεπάγεηαη απηφ θαη γηα ηνπο     
αζζελείο.  

ηε Βξεηαλία μερσξίδνπλ κεηαμχ άιισλ νη    
απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο ζηνπο ζηδεξφδξνκνπο, 
ζηα ηαρπδξνκεία, ελψ γηα απεξγία εηνηκάδνληαη θαη 
νη λνζειεπηέο, ζε έλαλ θιάδν φπνπ είρε λα γίλεη 
απεξγία πάξα πνιιέο δεθαεηίεο.  

ηε Γεξκαλία μερσξίδεη ν αγψλαο ησλ ιηκελεξ-
γαηψλ ζε θφκβνπο δηεζλνχο ζεκαζίαο, φπσο ζην 
Ακβνχξγν, επίζεο κεηά απφ δεθαεηίεο, αιιά θαη 
ιατθέο θηλεηνπνηήζεηο ζε κηα ζεηξά απφ πφιεηο  ελά-
ληηα ζηελ αθξίβεηα θαη ηελ ελεξγεηαθή θηψρεηα.  

ηελ Οιιαλδία, γηα πξψηε θνξά εδψ θαη ρξφληα 
ε απεξγία ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ ηεο θξαηηθήο εηαη-
ξείαο NS Railways αθχξσζε ηα δξνκνιφγηα ζε φιε 
ηε ρψξα. ε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο εμάιινπ 
πξνεγήζεθαλ ζεκαληηθέο απεξγηαθέο θηλεηνπνηή-
ζεηο ζηηο αεξνκεηαθνξέο. 

Απεξγηαθή κάρε έδσζαλ 8/11 θαη ζηελ Απζ-
ηξία εξγαδφκελνη απφ ηνπο ηνκείο ηεο πεξίζαι-
ςεο θαη δηαθφξσλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, πνπ 
έθαλαλ θαη δηαδήισζε ζηε Βηέλλε.  

ηελ Διβεηία, ζε αγσληζηηθφ αλαβξαζκφ βξί-
ζθνληαη νη νηθνδφκνη, κε θηλεηνπνηήζεηο εδψ θαη 
αξθεηνχο κήλεο κπξνζηά ζηελ ππνγξαθή λέαο   
πιινγηθήο χκβαζεο. 

Όιεο νη παξαπάλσ θηλεηνπνηήζεηο έξρνληαη λα 
πξνζηεζνχλ ζηνπο ειπηδνθφξνπο αγψλεο πνπ αλα-
πηχζζνληαη φιν ην ηειεπηαίν δηάζηεκα θαη ζε άιιεο 
ρψξεο - πνιιέο θνξέο κάιηζηα ζε θιάδνπο πνπ   
είραλ λα γίλνπλ απεξγίεο εδψ θαη πνιιά ρξφληα - κε 
αληίζηνηρα αηηήκαηα θαη θφληξα ζηελ πξνζπάζεηα 
θπβεξλήζεσλ θαη εξγνδνζίαο λα εληείλνπλ ην ρηχ-
πεκα ζην απεξγηαθφ δηθαίσκα. 

«Δίκαζηε μαλά ζηνλ δξόκν ηνπ αγώλα γηαηί δελ αλερόκαζηε 
ηελ απαίζηα καύξε πξνπαγάλδα, ηα ςέκαηα θαη ηηο κηζέο αιήζεη-
εο από ηελ θπβέξλεζε, κεξίδα ΜΜΔ πνπ είλαη ρεηξόηεξα από ην 
ςέκα, όηη ηάρα όινη νη ζπληαμηνύρνη  ζα πάξνπλ απμήζεηο»,  
ζεκεηώλνπλ νη Σςνεπγαδόμενερ Σςνηαξιοςσικέρ Οπγανώζειρ 
θαη κεηαμύ ησλ άιισλ πξνζζέηνπλ: 

«Γιαηί δεν είναι αύξεζε αλλά μείυζε ηος ζςνηαξιοςσικού 
ειζοδήμαηορ: 

Όηαλ ν πιεζσξηζκόο ηξέρεη κε ξπζκνύο 12 θαη 13% θαη ην 
πνζνζηό πνπ ζα δνζεί ζα είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 7,5%. Όηαλ απηό 
ην πνζνζηό δελ ζα δνζεί ζηηο επηθνπξηθέο ζπληάμεηο. 

Όηαλ έλα εθαηνκκύξην ζπληαμηνύρνη δελ ζα πάξνπλ θακία 
αύμεζε γηαηί κε ηνλ λόκν 4387/16 ηνπ ΤΡΗΕΑ (λόκνο Καηξνύ-
γθαινπ), θνξηώζεθαλ ηελ ιεγόκελε "πξνζσπηθή δηαθνξά", λόκν 
πνπ ζα θαηαξγνύζε ε ΝΓ αιιά ηνλ δηαηεξεί θαη ηνλ εθαξκόδεη. 

Όηαλ αληί λα πάξνπλ ηελ πιεξσκέλε 13ε ζύληαμε όινη         
νη ζπληαμηνύρνη, ζα ιάβνπλ 250 επξώ κόλν απηνί πνπ έρνπλ 
θνξνινγηθό εηήζην εηζόδεκα 9.600 επξώ. 

Αγυνιδόμαζηε και απαιηούμε: 

 Σελ άκεζε θαηαβνιή ησλ πιεξσκέλσλ δώξσλ καο  

 Σελ ελζσκάησζε ηεο πξνζσπηθήο δηαθνξάο ζηηο ζπληάμηκεο 
απνδνρέο καο. Να δνζεί αύμεζε κεηά από 13 ρξόληα ζε όιεο  
ηηο ζπληάμεηο θύξηεο θαη επηθνπξηθέο.   

 Αύμεζε ηεο εζληθήο ζύληαμεο ζηα 650 επξώ, από ηα 360 θαη 
384 επξώ, πνπ είλαη ζήκεξα. 

 Άκεζε θαηαβνιή ζε όινπο ηνπο ζπληαμηνύρνπο ησλ αλαδξνκη-
θώλ, Δπηθνπξηθώλ θαη Γώξσλ ηνπ 11κελνπ γηα ην 2015. 

 Να ζηακαηήζεη θάζε ηδησηηθνπνίεζε ζην δεκόζην ζύζηεκα 
πγείαο κε άκεζε πξόζιεςε γηαηξώλ θαη λνζειεπηηθνύ πξνζσ-
πηθνύ. 

 Να πξνζιεθζεί πξνζσπηθό ζηνλ ΔΦΚΑ, λα εθθαζαξηζηνύλ θαη 
λα απνδνζνύλ ζηνπο δηθαηνύρνπο ην ζπλνιηθό πνζό ησλ ζπληά-
μεσλ ηνπο, θύξηαο, παξάιιειεο, δηαδνρηθήο, εθάπαμ, επηθνπ-
ξηθήο». 

ΤΝΣΑΞΙΟΤΦΟΙ 

Νέα συλλαλητήρια για πραγματικές            
αυξήσεις στις συντάξεις 

την Αθήνα τη Δευτέρα 12 Δεκέμβρη,    

10:30 πμ, στην πλατεία Κλαυθμώνος 

Δ/Γ- Ο/Γ «ΗΩΑΝΝΖ-ΟΦΗΑ Κ» 

Παξαβηάδεηαη ε Γ.. γηα ηηο ώξεο  
εξγαζίαο θαη αλάπαπζεο 

 «Παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο επηζεκάλζεηο ηνπ 
Δληαίνπ Σπλδηθάηνπ Ναπηεξγαηώλ Ν. Καβάιαο 
πξνο ην Κ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ γηα ηελ ηήξεζε ησλ Γηε-
ζλώλ Σπκβάζεσλ εξγαζίαο θαη αλάπαπζεο ην ηξέ-
ρσλ δεθαπελζήκεξν έρνπλ παξαηεξεζεί παξαβη-
άζεηο εξγαζίαο θαη αλάπαπζεο ζην Ε/Γ - Ο/Γ 
«ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΟΦΙΑ Κ» θαη' εμαθνινύζεζε», 
θαηαγγέιιεη ην Δληαίν πλδηθάην Ναπηεξγαηώλ 
Ν. Καβάιαο, 15 Ννέκβξε θαη πξνζζέηεη: 

 «Καινύκε ηα θαηά ηόπνπο Ληκελαξρεία λα       
επηιεθζνύλ ηνπ ζνβαξνύ απηνύ ζέκαηνο», 

Άκεζε ήηαλ ε παξέκβαζε ηεο ΠΔΜΔΝ γηα ην 
ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα κε έγγξαθφ ηεο πξνο ηνλ 
ππνπξγό Ναπηηιίαο θαη ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο 
ηνπ ππνπξγείνπ, ζην νπνίν αλαθέξεη: 

«Από θαηαγγειία ηελ νπνία επηζπλάπηνπκε, πνπ 
ιάβακε από ην ζσκαηείν «Εληαίο Σσλδηθάηο Νασ-
ηεργαηώλ Ν. Καβάιας», γίλεηαη αλαθνξά γηα πα-
ξαβίαζε ησλ σξώλ εξγαζίαο θαη αλάπαπζεο ζην  
Δ/Γ-Ο/Γ «ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΟΦΙΑ Κ». Απαηηούκε ηελ 
άκεζε παρέκβαζε ηωλ σπερεζηώλ ηοσ σποσρ-
γείοσ λασηηιίας κε βάζε ηα θαηαγγειιόκελα ηοσ 
ζωκαηείοσ.» 

Σε ζηξαηεγηθή ησλ «καησκέλσλ πιενλαζκά-
ησλ» κε ηε ζπγθξάηεζε αιιά θαη κείσζε παξν-
ρψλ θαη ζπληάμεσλ φπσο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 
θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ πξνο ηνπο Οξγαλη-
ζκνχο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο πινπνηεί ν θξαηη-
θφο πξνυπνινγηζκφο γηα ην 2023, πνπ θαηαηέζε-
θε ζηε Βνπιή θαη αλακέλεηαη λα ςεθηζηεί κέζα 
ζηνλ Γεθέκβξε.  

Γηα ηηο ζπληάμεηο ε θξαηηθή επηρνξήγεζε απμά-
λεηαη κφλν θαηά 527 εθαη. επξψ φηαλ ε ζπλνιηθή 
δαπάλε γηα ηηο ζπληάμεηο ζα απμεζεί θαηά 1,428 
δηζ. επξψ, ε νπνία ζα πξνέιζεη απφ ηελ αχμεζε 
ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπληαμηνχρσλ κέζα ζην 2023 
θαη ηελ αχμεζε θαηά 7% έσο 8% ζηηο θχξηεο ζπ-
ληάμεηο, πνζνζηφ βέβαηα πνπ δελ θαιχπηεη νχηε 
ηνλ επίζεκν πιεζσξηζκφ.  

Μάιηζηα, ζηηο επηθνπξηθέο ζπληάμεηο δελ ζα 
έρνπκε νχηε νλνκαζηηθή αχμεζε, θαζψο ε ζπλνιη-
θή δαπάλε κεηψλεηαη απφ ηα 4,058 δηζ. ζηα 4,045 
δηζ. επξψ, αιιά ζηελ πξάμε ε κείσζε είλαη αθφκα 
κεγαιχηεξε αθνχ κέζα ζην 2023 ζα απμεζεί θαη ν 
αξηζκφο ησλ δηθαηνχρσλ επηθνπξηθνχ. 

ην πιαίζην απηφ, ε θπβέξλεζε δηαηεξεί ζην 
αθέξαην ην άδηθν ραξάηζη ζε βάξνο ησλ ζπληα-
μηνχρσλ γηα ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ ΑΚΑΓΔ, πνπ ην 
2023 ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 476 εθαη. επξψ!  

Όλο και λιγότερα για ανέργους και Τγεία 

Παξάιιεια ζπλερίδεηαη ην δηαρξνληθφ έγθιεκα 
ζε βάξνο ησλ αλέξγσλ, κε ηα επηδφκαηα αλεξγίαο 
λα κέλνπλ θαζεισκέλα ζηα θεηηλά επίπεδα 1,332 
δηζ. επξψ θέηνο, απφ 1,348 δηζ. Δπξψ.). 

Μείσζε ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο επέξρε-
ηαη θαη γηα ηνλ ΔΟΠΤΤ, ζηα 501 εθαη. επξψ απφ 
650 εθαηνκκχξηα θέηνο πνζφ πνπ δελ αληηζηνηρεί 
νχηε ζην 10% ησλ εζφδσλ ηνπ, πνπ εθηηκάηαη φηη 
ζα αλέιζνπλ ζηα 6,384 δηζ. επξψ,  

Αληίζηνηρα θαηά 410 εθαηνκ. επξώ είλαη κεησ-
κέλε ε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ζε ΟΠΔΚΑ θαη 
ΝΑΣ γηα ηηο κε αζθαιηζηηθέο αξκνδηόηεηεο.  

Δηδηθφηεξα, ηα νηθνγελεηαθά επηδφκαηα πεξηθφ-
πηνληαη θαηά 265 εθαη. επξψ, ην Διάρηζην Δγγπ-
εκέλν Δηζφδεκα θαηά 158 εθαη. επξψ θαη ηα   
Δπηδφκαηα ζηνπο ΑκεΑ θαηά 76 εθαη. επξψ. 

Σέινο, ρσξίο ζπδήηεζε απνξξίθζεθαλ, ζηε 
Βνπιή απφ ηελ θπβέξλεζε ΝΓ, αιιά θαη ηελ … 
«αληηπνιίηεπζε» ΤΡΗΕΑ θαη ΠΑΟΚ, νη ηξνπν-
ινγίεο ηνπ ΚΚΔ γηα πξνζηαζία ηεο πξψηεο θα-
ηνηθίαο ηεο ιατθήο νηθνγέλεηαο απφ ηνπο πιεηζηε-
ξηαζκνχο, γηα επαλαθνξά 13νπ θαη 14νπ κηζζνχ 
θαη ζχληαμεο γηα φινπο θ.ά. 

ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2023 

«Ευημερούν» τα ματωμένα           
πλεονάσματα, φτωχαίνουν              

συνταξιούχοι και ασφαλισμένοι 

«Ζ  θαηάζεζε ηνπ λνκν-
ζρεδίνπ εθηξώκαηνο, 

παξά ηελ θαζνιηθή θαηαδίθε ηνπ 
από ρηιηάδεο λνζνθνκεηαθνύο 
γηαηξνύο θαη ηα ζπιινγηθά ηνπο 
όξγαλα, ηελ ΟΔΝΓΔ θαη ηηο Δλώ-
ζεηο Ννζνθνκεηαθώλ Γηαηξώλ, 
δείρλεη όηη ε θπβέξλεζε είλαη 
απνθαζηζκέλε λα πεξάζεη δηα 
ππξόο θαη ζηδήξνπ ηελ πνιηηηθή 
ζηήξημεο ησλ επηρεηξεκαηηθώλ 
νκίισλ ηεο Τγείαο.  

Σελ πνιηηηθή πνπ ηδησηηθνπνηεί 
πιήξσο ηα δεκφζηα λνζνθνκεία, 
κεηαηξέπεη ηελ πγεία ηνπ ιανχ ζε 
αθφκα πην αθξηβφ εκπφξεπκα θαη 
πξνλφκην γηα ιίγνπο θαη θαηαδηθά-
δεη ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ 
ιανχ ζε αθφκα πην ππνβαζκηζκέ-
λεο ππεξεζίεο πγείαο.  

Απηφ ππεξεηεί ην λνκνζρέδην 
θαη φρη ηε δήζελ βειηίσζε ησλ πα-
ξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο, ηελ 
θάιπςε ησλ θελψλ θαη ηελ αχμεζε 
ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ γηαηξψλ. 
Απηφ ππεξεηεί ε θαηάξγεζε ηεο 
πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απα-
ζρφιεζεο γηα ηνπο γηαηξνχο ηνπ 
ΔΤ, νη νπνίνη ζχκθσλα κε ην 
λνκνζρέδην ζα κπνξνχλ λα      
αζθνχλ θαη ηδησηηθφ έξγν.»  

Σα παξαπάλσ ηνλίδεη ζε αλα-
θνίλσζή ηεο ε ΟΝΓΔ θαη κεηαμχ 
ησλ άιισλ πξνζζέηεη: 

Μία λέξη περιγράφει            
το νομοσχέδιο: Εκβιασμός 

«Δθβηάδνληαη νη αζζελείο λα 
βάινπλ αθόκα πην βαζηά ην ρέξη 
ζηελ ηζέπε γηα λα πιεξώζνπλ 
από ην θαηαθξενπξγεκέλν εηζό-
δεκά ηνπο γηα ηελ πγεία ηνπο. 
Γηαθνξεηηθά ζα θαηαδηθάδνληαη 
ζε πνιύκελεο, πνιύρξνλεο  
αλακνλέο γηα κία εμέηαζε, έλα 
ρεηξνπξγείν, κε θίλδπλν ηελ  
πγεία θαη ηε δσή ηνπο. Καη απηφ 
έρνπλ ην ζξάζνο λα ην παξνπζη-
άδνπλ ζαλ ειεπζεξία επηινγψλ. 
Έθηαζαλ ζην ζεκείν λα ηζρπξίδν-
ληαη φηη δίλνπλ ηελ επηινγή ζε 
φζνπο «ην επηζπκνχλ» θαη «δελ 
ηζηγθνπλεχνληαη λα πιεξψζνπλ 
γηα ηελ πγεία ηνπο» λα ην θάλνπλ. 
Απηφ είπε ζηε ζπλάληεζε κε ηελ 
ΟΔΝΓΔ ν εηζεγεηήο ηνπ λνκνζρε-
δίνπ απφ ηελ πιεπξά ηνπο θπβεξ-
λψληνο θφκκαηνο. 

Δθβηάδνληαη νη γηαηξνί ηνπ 
δεκόζηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, 
αλ θαη εθόζνλ «ζέινπλ» λα ελη-
ζρύζνπλ ην εηζόδεκά ηνπο, λα 
βγνπλ ζηελ πηάηζα ηεο αγνξάο 
θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ζαλ δεμα-
κελή πειαηείαο ηα δεκόζηα   
λνζνθνκεία. 

Οη αιιαγέο ηεο ηειεπηαίαο ζηηγ-
κήο γηα ην ηαηξηθφ κηζζνιφγην είλαη 
ε απξνθάιππηε νκνινγία απηνχ 
πνπ ήδε μέξακε. Όηη δελ είλαη   
δηαηεζεηκέλνη λα δηαθηλδπλεχζνπλ 
νχηε ζην ειάρηζην ηελ πεξίθεκε 
«δεκνζηνλνκηθή ζηαζεξφηεηα», 
απαξαίηεηνο φξνο γηα λα ζπλερί-
ζνπλ ηελ ηξειή ηξνρηά ηα θέξδε 
ησλ ιίγσλ. 

Οη εμαγγειίεο ηνπ πξσζππνπξ-
γνχ ζηε ΓΔΘ γηα 10% αχμεζε 
ζηνπο κηζζνχο ησλ λνζνθνκεηαθψλ 
γηαηξψλ απνδείρζεθαλ ςεχηηθεο.  

ε θάζε πεξίπησζε πξφθεηηαη 
γηα απμήζεηο πνπ δελ αλαπιεξψ-
λνπλ ηηο απψιεηεο ζηνπο κηζζνχο 
καο ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα. 

Όρη κφλν δελ αλαπιεξψλνληαη 
νη απψιεηεο, αιιά ζηελ πεξίπησ-
ζε ησλ εηδηθεπφκελσλ γηαηξψλ 
θαηαξγείηαη ε πξνζαχμεζε αλά-
ινγα κε ηα ρξφληα ηεο πξνυπε-
ξεζίαο. Μεηά ηα πξψηα ρξφληα 
ηεο εηδηθφηεηαο νη εηδηθεπφκελνη 
αληί γηα απμήζεηο ζα έρνπλ κεηψ-
ζεηο ζην βαζηθφ κηζζφ  

Με ηηο πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο 

δηακνξθψλεηαη ζηα 1258 επξψ. 

Γειαδή φρη κφλν δελ έρνπκε αχμε-

ζε αιιά κείσζε. 

Γηαηεξείηαη ην απαξάδεθηα ρα-

κειφ σξνκίζζην ηεο απνδεκίσζεο 

ησλ εθεκεξηψλ ηνπ λ.4472/2017 
ηνπ ΤΡΗΕΑ (π.ρ. 5,88 επξψ γηα 

ηνλ Δπηκειεηή Β‟) θαη ε άγξηα   

θνξνιφγεζή ηνπο. 

Γελ πξνβιέπεηαη ρνξήγεζε 

επηδφκαηνο αλζπγηεηλήο εξγαζίαο. 

Μνηξάδνπλ απιφρεξα δηζεθα-

ηνκκχξηα επξψ ζηνπο επηρεηξεκα-
ηηθνχο νκίινπο αιιά γηα καδηθέο 

πξνζιήςεηο κφληκσλ γηαηξψλ θαη 

νπζηαζηηθέο απμήζεηο ζηνπο κη-
ζζνχο καο δελ πεξηζζεχνπλ! 

Απαιτούμε να αποσυρθεί 
άμεσα το νομοσχέδιο 

έκτρωμα! 

Πξνρσξάκε ζε πνιύκνξθεο 
απεξγηαθέο αγσληζηηθέο θηλεην-
πνηήζεηο ζε όιε ηε ρώξα: 

 Γεπηέξα 28/11 κέξα αθξφαζεο 
ησλ θνξέσλ ζηε Δπηηξνπή Κνη-
λσληθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Βνπιήο: 
24σξε παλαηηηθή απεξγία θαη 
ζπγθέληξσζε ζηηο 12:30 κ.κ. ζηε 
Βνπιή. ηελ πεξηθέξεηα, απεξγη-
αθέο θηλεηνπνηήζεηο ζχκθσλα κε 
ηηο απνθάζεηο ησλ Δλψζεσλ. 

 Σξίηε 29/11: 24σξε παλαηηηθή 

απεξγία θαη ζπγθέληξσζε ζην 

Τπνπξγείν Τγείαο. 

 Πέκπηε 1/12 κέξα θαηάζεζεο ηνπ 

λνκνζρεδίνπ ζηελ Οινκέιεηα ηεο 
Βνπιήο: 24σξε παλειιαδηθή  

απεξγία ηεο ΟΔΝΓΔ. ηελ Αζήλα 

ζπγθέληξσζε ζηε 1:00κ.κ ζηε 
Βνπιή. 

Καινχκε ηηο Οκνζπνλδίεο, ηα 

Δξγαηηθά Κέληξα, ηα ζσκαηεία, 

ηνπο καδηθνχο θνξείο, ηνπο ζπιιφ-
γνπο αζζελψλ, φιν ην ιαφ, ζε 

ζπκκεηνρή ζηε ζπγθέληξσζε ελά-

ληηα ζην λνκνζρέδην πνπ δίλεη ηε 
ραξηζηηθή βνιή ζην δεκφζην ζχ-

ζηεκα πγείαο. 

Ούηε βήκα πίζσ! πλέλνρνη 

ζην έγθιεκα ζε βάξνο ηεο πγεί-
αο θαη ηεο δσήο ηνπ ιανύ καο, 

ησλ γνληώλ καο, ησλ παηδηώλ 

καο, δελ πξόθεηηαη λα γίλνπκε. 

Αγώλαο γηα καδηθέο πξνζιή-

ςεηο κόληκσλ γηαηξώλ, γηα νπζη-
αζηηθέο απμήζεηο ζηνπο κηζζνύο 

καο, γηα δσξεάλ πγεία γηα όιν 
ην ιαό. 

„Οινη/όιεο ζηελ απεξγία θαη 
ηηο απεξγηαθέο ζπγθεληξώζεηο 

ζε όιε ηε ρώξα».  

ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΨΝ ΓΙΑΣΡΨΝ ΕΛΛΑΔΑ  

Καλεί σε «ξεσηκωμό τώρα για την υγεία του λαού» 


